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Опис предмета 

Предмет је конципиран на начин да се циљеви и са њима повезан садржај диференцирају у двије 
велике цјелине. Прва се односи на проучавање конретних фаза социјалног групног рада, те 
упознавање са вјештинама и техникама које социјални радник као водитељ групе може и треба да 
примијени у односу на конкретну фазу развоја групе, специфичности клијената чланова и 
индивидуалне и групне циљеве.  Притом се примјена групног рада анализира у односу на различите 
категорије клијената, не само у области социјалне заштите, већ и у раду са општом популацијом, у 
оквиру превентивних активности и унапријеђења квалитета личног и професионалног живота. Друга 
цјелина се односи на блокове предавања и вјежби који су усмјерени на развој вјештина планирања 
групног рада, селекције чланова групе, давања и примања повратне информације, усмјеравање групне 
дискусије, евалуацију, припрему за сепарацију, и друге вјештине и технике усмјеравања групне 
структуре и динамике у правцу реализације унапријед дефинисаних индивидуалних и групних 
циљева. Тренинг свих вјештина и техника везаних за формирање и вођење група у социјалном раду, 
обавља се у односу на два основна циља социјалног групног рада: а) развој мреже међусобне 
подршке и б) реализација сврхе.  

 

Исходи учења 

Очекује се да, након успјешног савладавања градива у оквиру овог предмета, студенти познају и 
разумију: 

 специфичности различитих фаза развоја социјалног групног рада 

 вјештине и технике које социјални радник треба да има на располагању у примјени групног 
рада 

 категорије клијената и специфичност њихових тешкоћа, у односу на које је сврсисходно 
примијенити овај методски комплекс 

 специфичности психосоцијалних потешкоћа или потреба клијената у односу на које је овај 
метод социјалног рада сврсисходан и дјелотворан 
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 које вјештине и технике су најадекватније у раду са којом специфичном категоријом 
клијената, одређеним фазама развоја групе и сврхом групног рада 

 предности и недостатке заједничког вођења групе са другим водитељем (из социјалног рада 
или других, сродних помагачких професија) 
Поред наведеног, очекује се да студенти буду способни и да: 

 планирају групни рад и врше селекцију чланова, у односу на дефинисану сврху и циљеве групе 

 усмјеравају групну структуру и динамику у правцу индивидуалних и групних циљева 

 развијају атмосферу међусобне подршке и повјерења приликом вођења групе 

 имају развијену саморефлексију приликом вођења групе на утицај личне перспективе са једне, и 
сврху групе са друге стране 

 планирају и осмишљавају садржај групног рада у односу на групне и индивидуалне циљеве. 

 

Садржај предмета 

Садржај предмета треба да омогући теоријско и практично оспособљавање студента за 
примену групног рада, у циљу задвољења различитих потреба и психосоцијалних проблема 
клијената и клијентских система. Главни садржај предмета односи се на процесе третманског 
вођења групе, при чему се посебна пажња посвећује развоју мреже међусобног подржавања и 
разумијевања са једне, и реализацију индивидуалних и групних цињева са друге стране.  
      Основне тематске цјелине у оквиру којих је организован садржај предмета: 

1. Употреба групног рада у социјаном раду 
2. Фазе развоја групног рада 
3. Улоге и одговорности водитеља и чланова групе 
4. Планирање и припрема за групни рад (прикупљање информација, селекција, online групе) 
5. Комуникација у групном социјалном раду 
6. Одлучивање у групи 
7. Рјешавање конфликата у групи 
8. Узајамно повјерење и подршка у социјалном групном раду 
9. Припрема за сепарацију и евалуација 
10. Терапијски ефекти групног социјалног рада 
11. Групни социјални рад у заједници 
12. Групни социјални рад у дјечијој заштити 
13. Групни социјални рад у установама здравствене заштите 
14. Групни социјални рад са старима 
15. Заједничко вођење у групном социјалном раду 

 

Извођење наставе  

Садржај предмета се усваја кроз предавања са интерактивним учењем и дискусионо-рефлексивно 
прорађивање заданих тема. 
Друге активности:  
Осим класичног облика наставе кроз предавања и дискусије, усмјереног на стицање знања и 
разумијевање, студенти ће у малим групама припремати и презентовати семинарске радове, који се 
односе на приказ примјене методе социјалног групног рада у пракси. Такође ће бити у прилицу да 
кроз директно учешће у групном раду на вјежбама, развијају вјештине неопходне за разумијевање и 
вођење групних процеса. 

 

Провјера знања  

Провјера знања је континуиран процес који се састоји од двије цјелине: предиспитне обавезе и 
завршни испи 

 

Предиспитне обавезе  



У оквиру предиспитних обавеза студенти полажу два колоквијума, на којима је могуће освојити по 20 
бодова максимално (укупно 40 бодова за оба колоквијума).  
Присуство и активност на настави и вјежбама: до 10 бодова. 
Укупан, максималан број бодова које је могуће остварити у оквиру предиспитних обавеза: 50. 

 

Завршни испит  

Завршни испит се организује у усменој форми, и на њему је могуће добити максимално 50 бодова. 
Изнимно наставник може организовати завршни испит и у писменој форми. 

 

Оцјена из предмета  

Коначна оцјена на предмету се добија сабирањем бодова остварених на предиспитним обавезама и 
завршном испиту. 
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