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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 
 

 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học :  CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NHÓM 

1.2 Mã môn học : SWOR3302 

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, CÁN SỰ  

1.4 Ngành / Chuyên ngành : XHH, CTXH 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : KHOA XHH & CTXH 

1.6 Số đơn vị học trình/ Số tín chỉ : 3  

1.7 Yêu cầu đối với môn học : 

 Điều kiện tiên quyết : Nhaäp moân khoa hoïc giao tieáp; An sinh xaõ hoäi; 

Nhaäp moân coâng taùc xaõ hoäi ; Phöông phaùp coâng taùc xaõ hoäi caù nhaân. 

 Các yêu cầu khác ( nếu có ):  giấy khổ lớn, bút lông... 

       1.8 Yêu cầu đối với sinh viên :Tham dự lớp đầy đủ 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác 

trong chương trình đào tạo: moân hoïc trình baøy phöông phaùp thöù hai 

trong coâng taùc xaõ hoäi chuyeân nghieäp. (phöông phaùp thöù nhaát: coâng taùc 

xaõ hoäi vôùi caù nhaân; phöông phaùp thöù hai: coâng taùc xaõ hoäi nhoùm; 

phöông phaùp thöù ba: phaùt trieån coäng ñoàng.) Coâng taùc xaõ hoäi nhoùm 

giuùp cho caùc thaân chuû coù nhöõng khoù khaên tƣơng đối giống nhau. 

Phöông phaùp naøy döïa treân söï töông taùc cuûa caùc thaønh vieân trong moät 

nhoùm, moái töông taùc naøy aûnh höôûng ñeán söï thay ñoåi haønh vi theo 

höôùng tích cöïc ñöôïc nhaân vieân xaõ hoäi dự kiến trong một kế hoạch hành 

động. Vai troø cuûa nhaân vieân xaõ hoäi laø xaây döïng nhoùm, giuùp ñieàu hoøa 

caùc vai troø sự tham gia tích cực của nhóm viên trong các hoạt động của 

nhóm, đánh giá sự biến chuyển hành vi của cá nhân cũng nhƣ quá trình 

phát triển của nhóm. 

Mục tiêu của thực hành CTXH với nhóm đạt đƣợc hay không là tuỳ 

thuộc vào khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tế, am hiểu năng động 

nhóm, có kỹ năng điều hoà sự tham gia của các nhóm viên, biết lúc nào 

là can thiệp đúng lúc để giải quyết vấn đề và thực hiện đúng vai trò của 

mình.       



 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 Tên chƣơng, mục, tiểu mục … 

 Mục tiêu  

STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

1 Chƣơng 1 

 

TOÅNG QUAN VEÀ 

COÂNG TAÙC XAÕ 

HOÄI NHOÙM 

 

Giuùp sinh vieân 

nhaän thöùc veà vai 

troø cuûa nhoùm nhoû 

vaø muïc tieâu cuûa 

phöông phaùp nhoùm 

trong coâng taùc xaõ 

hoäi vaø caùc loïai hình 

öùng duïng phöông 

phaùp naøy.  

 

Khái niệm 

Mục tiêu 

Các đặc điểm 

Những thuận lợi và bất 

lợi trong trị liệu 

Sự khác biệt giữa 

CTXHCN và CTXHN 

Các quy điều đạo đức 

Lịch sử phát triển 

Các thuyết ảnh hƣởng 

đến phƣơng pháp 

CTXH nhóm 

2 Chƣơng 2 

 

NAÊNG ÑOÄNG 

NHOÙM 

 

Giuùp sinh vieân hieåu 

veà taâm lyù nhoùm,  

naêng ñoäng nhoùm, 

vai trò và tác động 

của nhóm nhỏ trong 

cuộc sống.  

 

Nhóm nhỏ trong cuộc 

sống. 

Nhóm nhỏ ảnh hƣởng 

mạnh mẻ đến cá nhân. 

Các vai trò thể hiện 

trong nhóm.  

3 Chƣơng 3 

 

TIẾN TRÌNH 

CTXH VỚI NHOÙM 

Qua phaàn naøy giuùp 

cho sinh vieân naém 

ñöôïc caùc böôùc caàn 

thöïc hieän khi thöïc 

haønh coâng taùc xaõ 

hoäi nhoùm, nhöõng 

vaán ñeà caàn chuù 

troïng trong vai troø 

cuûa nhaân vieân xaõ 

hoäi ñeå ñaït ñöôïc 

muïc tieâu xã hội. 

Khái niệm về tiến 

trình nhóm 

Giai đoạn ban đầu: 

thành lập nhóm 

Giai đoạn giữa: khảo 

sát nhóm, duy trì 

nhóm 

Giai đoạn kết thúc 



 

 

 

STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

4 Chƣơng 4 

 

THỰC HÀNH 

CXH NHÓM 

 

Giuùp sinh vieân hình 

dung đƣợc một số 

kỹ thuật thực hành, 

một công việc mang 

tính chuyên môn do 

nhân viên xã hội 

thực hiện. Qua đó 

nhân viên hiểu rõ 

vai trò và các kỹ 

năng cần thiết của 

NVXH trong CTXH 

nhóm, những điều 

cần làm và những 

điều cần tránh.  

Một số kỹ thuật 

Các kỹ năng viết báo 

cáo, viết tiến trình 

nhóm 

Vai trò NVXH 

Các kỹ năng trong 

CTXH nhóm 

Một số vấn đề cần 

quan tâm trong CTXH 

nhóm 

 

 

4.  HỌC LIỆU  

 

 Giáo trình môn học.: 

   ThS. Nguyeãn Ngoïc Laâm, Coâng Taùc Xaõ Hoäi Nhoùm, Khoa Xaõ 

Hoäi Hoïc, Ñaïi Hoïc Môû TP. Hoà Chí Minh, saùch löu haønh noäi 

boä , naêm 2006 

 

 (Tài liệu tham khảo bắt buộc ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, tên 

sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng 

hình,….) 

- Mary Ann Fotgey & Carol S Cohen, CTXH chuyên nghiệp, 

Khoa PNH, DHMBC TP. HCM, 1997 

- Nguyễn Ngọc Lâm, Khoa học giao tiếp, Khoa PNH, DHMBC 

TP. HCM, 1998 

- Nguyễn thị Oanh, CTXH đại cƣơng, NXB Giáo dục, 1998. 

- Ronald W. Toseland, Robert F. Rivas, An Introduction to 

group work Practice, 3
rd

 Edition, Allyn & Bacon, USA, 1997 

- Pamella Klein Odhner, Giới thiệu thực hành CTXH, tập 1-2, 

tài liệu tập huấn, 1998. 

 

 



 

 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 

CHƢƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng 
Thuyết trình Thực hành, 

thí nghiệm, 

điền dã,… 

Tự học, tự 

nghiên cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Chƣơng 1 8 1 2   11 

Chƣơng 2 8 1 2   11 

Chƣơng 3 7 1 2   10 

Chƣơng 4 10 1 2   13 

Ôn tập 5     5 

Tổng cộng 38 4 8   50 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm, số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi 

lần đánh giá kết quả học tập 

 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Tham gia trong lôùp hoïc + 

Baøi taäp thöïc haønh theo nhoùm hoïc taäp 

10% 

20% 

2 Thi cuoái kyø  70% 

 

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

 Họ và tên Nguyễn Thị Nhẫn 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ 

 Thời gian, địa điểm làm việc: Tổ chức Worldwide Orphan 

 Địa chỉ liên hệ: 263/28 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cƣ Trinh, Q.1, TP. HCM 

 Điện thoại, email : 09390210550 – e-mail: nguyenthinhan04@yahoo.com 

 

 Ban giám hiệu  Trƣởng phòng QLĐT Phó trƣởng khoa 

    

 

 

 

 

  Nguyễn Thành Nhân Lê Thị Mỹ HIền 

 


