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‘Grand Temptationz’ is een methodiek waarmee met ouders van diverse etnisch-culturele achtergronden groepsgesprekken
georganiseerd kunnen worden over tabak, alcohol, drugs en andere verleidingen en hoe ze hiermee omgaan in de opvoeding. De
groepsgesprekken worden gestructureerd aan de hand van een nepdocumentaire of mockumentary met de titel ‘Grand Temptationz’
die de verschillende thema’s inleidt. Deze werd samen met jongeren met diverse achtergronden vormgegeven en ingespeeld.

Feiten & cijfers
Binnen TAD-preventie is ECM (Etnisch-Culturele Minderheden) vaak een onderbelichte en weinig bereikte doelgroep. Het Vlaams aanbod is niet
aangepast aan de culturele gevoeligheden en ECM voelen zich daardoor vaak inhoudelijk minder aangesproken. De focus van deze methodiek
is het versterken van de opvoedingsvaardigheden die TAD-gebruik bij jongeren kunnen voorkomen of uitstellen.

Doelstelling
De groepsgesprekken met ouders zijn opgebouwd aan de hand van de film ‘Grand Temptationz’. Dit is een mockumentary of nepdocumentaire
waarin een aantal jongeren aan het woord gelaten worden over hun leefwereld. Het vertrekpunt daarbij is het thema ‘verleidingen’. Van daaruit
wordt niet alleen over tabak, alcohol en andere drugs gepraat, maar ook over uitgaan, vriendschap, identiteit en groepsdruk, en over hoe deze
thema’s zich tot elkaar verhouden.
‘Grand Temptationz’ wil ouders kennis laten maken met de leefwereld van jongeren, en de rol die middelengebruik daar al dan niet in speelt. De
nadruk wordt gelegd op de boodschap dat ouders een preventieve rol kunnen opnemen en er via de opvoeding mee voor kunnen zorgen dat
middelengebruik bij hun kinderen voorkomen of uitgesteld wordt.
De thema’s uit de film worden stuk voor stuk besproken op een laagdrempelige, niet bedreigende manier. Bijvoorbeeld tijdens een maaltijd,
waaraan de ‘professionals’ op dezelfde manier deelnemen als de ouders.
De begeleider(s) van de gesprekken treden voornamelijk op als moderator(s). De nadruk ligt op het coördineren van een proces en het in goede
banen leiden van de gesprekken. De groepssessies kunnen verzorgd worden door preventiewerkers, jongerenwerkers, opvoedingsondersteuners,
ECM-organisaties, enz.

Materiaal
Grand Temptationz bestaat uit:
• Handleiding voor de begeleider (Nederlands)
• De film ‘Grand Temptationz’ (met ondertiteling in het Nederlands, Frans en Engels). Duur: ca. 20 min
• Prezi ‘Grand Temptationz’
Ondersteunende materialen:
• Brochure ‘Tabak, alcohol en andere drugs in België’ (beschikbaar in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Roemeens,
Turks, Russisch, Pasjtoe, Pools): deze brochure geeft beknopt productinformatie over tabak, alcohol, medicatie, cannabis, speed & cocaïne,
energiedranken en gokken.
• Brochure ‘Tieners opvoeden over tabak, alcohol en drugs’ (beschikbaar in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Turks): Via
deze brochure krijgen ouders in een notendop enkele tips over hoe ze hun zoon of dochter kunnen leren om verantwoordelijk om te gaan
met tabak, alcohol en drugs.
• Getuigenissen ‘Ouders uit etnisch-culturele minderheden aan het woord’ (ondertiteld in: Nederlands, Frans en Engels) Ouders van tieners
met diverse culturele achtergronden vertellen hoe zij tabak, alcohol en drugs aanpakken in de opvoeding.
• Getuigenissen ‘Afrikaanse ouders aan het woord’ (ondertiteld in: Nederlands, Frans en Engels). Ouders van tieners van Afrikaanse afkomst
vertellen hoe zij tabak, alcohol en drugs aanpakken in de opvoeding.

Prijs / bestelinfo
Grand Temptationz:
• De handleiding is te downloaden en gratis te bestellen
• De film ‘Grand Temptationz’ (met ondertitels in het Nederlands, Frans en Engels) is te downloaden
• De Prezi-voorstelling is te downloaden
Voor het downloaden en bestellen van de materialen, kan je terecht op www.vad.be: zoek op ‘ECM’ in de catalogus.
Ondersteunende materialen:
• Brochure ‘Tabak, alcohol en andere drugs in België’: te downloaden en gratis te bestellen (tot uitputting van de voorraad) in het
Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Roemeens, Turks, Russisch, Pasjtoe, Pools
• Brochure ‘Tieners opvoeden over tabak, alcohol en drugs’: te downloaden en gratis te bestellen (tot uitputting van de voorraad) in het
Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Turks
• Getuigenissen ‘Ouders uit etnisch-culturele minderheden aan het woord’: te downloaden met ondertitels in het Nederlands, Frans en
Engels
• Getuigenissen ‘Afrikaanse ouders aan het woord’: te downloaden met ondertitels in het Nederlands, Frans en Engels
Voor het downloaden en bestellen van de materialen, kan je terecht op www.vad.be: zoek op ‘ECM’ in de catalogus.

Meer weten?
Voor verdere informatie en adviezen kan je steeds terecht bij het LOGO of het CGG van uw regio.
Deze methodiek werd ontwikkeld onder leiding van de Preventiedienst van Stad Oostende (contactpersoon: Sophie Maricau, coördinator
drugbeleid: sophie.maricau@oostende.be)
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