
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Социјални рад са групом
Наставник (Презиме, средње слово, име): доцент др Настасић Р.Петар 
Статус предмета:Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 
Изучавањем групног социјалног рада, студент стиче теоријско-методолошка и методска знања за практично решавање 
проблема са којима се део популације суочава и друштво у целини,као што су поремећаји у функционисању у породици 
на релацији појединац (члан) и породица у целини, између генерација као што су родитељи и деца и између родитеља 
(супружника).Стиче знања о друштвеним групама које представљају породични и друштвени проблем (алкохоличари, 
неуротичари, особе са развојним проблемима, криминалне групе и др).Те на основу теоријско-методолошког знања 
стручно помаже и развија друштвену праксу кроз апликацију групног метода у разрешавању низа социјалних проблема. 
Исход предмета  
Стеченим знањем и стручним радом помаже установама образовања и здравства у рехабилитацији девијантног 
понашања појединца и тиме помаже отклањању и смањивању девијантног и патолошког деловања. На основу стручног 
знања помаже постизању већих ефеката и резултата рада здравих особа у локалној и широј заједници стварањем услова 
да се кроз групу оптимално испољи и ослободи способност сваког појединца у духовној и материјалној сфери. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Социјални групни рад – историјат, Општи принципи психологије групе, Групна динамика, Методе истраживања односа 
у групи и терапијски аспекти групе, Велика социотерапијска група, Велика група и терапијска заједница, Терапијска 
заједница алкохоличара и популарни пацијенти у групној терапији, Социотерапијски клубови, Терапијска заједница 
дневне болнице, Групна терапија,психоза, Специфичности конфронтације у групној терапији, Групни терапеут и 
едукација студената у великој групи, Посета специјализованим институцијама са тематским предавањем и дискусија,  
Литература  
Основна литература:  
Д.Петровић, Т. Седмак, Б. Ћорић, Методе групног социјалног рада, Београд 2005.година.; Д.Петровић, Т. Седмак, 
Методика групног рада, Факултет политичких наука Београд 1982.година.;Konopka, G. Social Group Work: a helping 
process, Prentice Hall, Inc. Emglewood Cliffe, New York, 1963.; М. Миловановић, Методика индивидуалног и групног 
социјалног рада, Виша школа за социјалне раднике, Београд, 1981.; Петровић, Д, Седмак, Т, Едукација у великој групи. 
Психијатрија данас, вол. XИВ, 1, 39-44, 1982.; Петровић, Д, Групна психотерапија са геријатријским болесницима, 
Анали ЗМЗ, вол. III, 2-3, 97-100, 1971.; Седмак, Т. и Циндрић, М, Терапијска заједница Дневне болнице данас у ИМЗ. 
Психијатрија данас, XII, 2, 167-178, 1980.; Стакић, Ђ. и Миловановић, М, Методе социјалног рада, Савез социјалних 
радника Србије, Београд, 1991.; Ђорђевић-Бранковић, В, Седмак, Т, Групна психотерапија адолесцената – практичан 
приказ, Психијатрија данас, XI, 1, 81-86, 1979. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
2 – јавне дебате 

Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, посете специјализованим установама рехабилитације и ресоцијализације са тематским 
расправама и дискусијама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 15+15 ..........  
семинар-и 10   

 
 


