
 

 

 

 

Forrest Gump – Un personaj pentru orice generație 

Larisa MASAY, Colegiul Național „Radu Greceanu”, Slatina 

 

 

Fişă de prezentare: Consiliere şi dezvoltare personală 

Tema: Percepții și perspective 

Nivel: clasa a VII-a 

Resursa folosită: Filmul Forrest Gump (1994), regia Robert Zemeckis, scenariul Eric Roth 

 

Competențe generale: 

1. Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat  

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare 

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare 

 

Competențe specifice: 

1.1. Planificarea acțiunilor specifice dezvoltării personale din perspectiva auto-eficacității  

2.1. Manifestarea empatiei în raport cu diferenţele individuale şi de grup 

3.1. Integrarea în programul zilnic a unor rutine privind auto-disciplina și stilul de viață 

sănătos 

 

Scopul activităţii: 

Creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii, precum și identificarea factorilor care 

blochează învăţarea şi a celor care pot facilita acest lucru. 

 

Descrierea activităţii: 

Un posibil mesaj pe care acest film îl promovează în rândul tinerilor este importanța 

hotărârii de a merge întotdeauna mai departe, de a-și depăși condiția actuală și de nu renunța nici la 

propriile visuri și aspirații, nici la sarcinile primite. Forrest Gump este un personaj incredibil de 

frumos, născut cu multiple dizabilități fizice și intelectuale, pe care însă le transformă în calități 

extraordinare, cu ajutorul celor din jur. 

Lecțiile de viață pe care personajul le învață și le transmite mai departe sunt nemuritoare. O 

demonstrează faptul că, în cei 27 de ani de când a fost lansat filmul, replicile lui Forrest au rămas 

printre cele mai citate din istoria cinematografică. Același lucru se intâmplă și cu mesajele sale 

indirect exprimate, acestea având în zilele noastre statut de adevăr general valabil: 

“Dacă nu încerci, nu o să știi niciodată dacă ești capabil să faci ceva.” 

“Pentru a avea prieteni buni, fii tu mai întâi un prieten bun pentru ei.” 



 

 

 

 

“Fă cu multă bucurie și din tot sufletul lucrurile pe care îți dorești să le faci.” 

“Când oamenii vorbesc cu tine, ascultă-i și deschide ochii.” 

“Așteaptă-te să fii surprins și bucură-te de acest lucru in fiecare zi.” 

Aceste lecții de viață  pot cu siguranță reprezenta un minunat suport pentru a începe o serie 

de dezbateri care pornesc de la situații concrete din film și se dezvoltă până ating zona individuală, 

în care fiecare dintre elevii din clasă poate vorbi despre experiențele sale personale. 

Un al doilea aspect care merită a fi punctat pe parcursul orei de Consiliere și dezvoltare 

personală pornește de la următorul citat celebru din romanul Să ucizi o pasăre cântătoare, conform 

căruia „Nu poți înțelege cu adevărat pe cineva până nu analizezi lucrurile din perspectiva sa”. 

Acesta ar reprezenta pretextul pentru a lansa o discuție legată de punctul de vedere și de alegerile 

făcute de către personaj principal – Forrest Gump – precum și de către celelalte personaje. Mai mult 

decât orice, este important ca în acest moment să fie introdus conceptul de empatie, de conexiune cu 

celălalt. Forrest Gump este deja un personaj cunoscut, excepțional, dar din păcate, nu de multe ori 

ne oprim să ascultăm povestea celuilalt, sau nu avem deschiderea să o facem și tindem să judecăm 

după aparențe. În contextul în care bully-ing-ul fizic și psihologic este o stare de fapt în școală peste 

tot în lume, este esențial să atragem atenția asupra acestei situații. 

 

Activitatea de evaluare, autoevaluare sau inter-evaluare: 

Fără îndoială, filmul este o resursă foarte valoroasă pentru derularea acestor activități. Este 

greu de crezut că elevii nu ar putea rezona cu problemele expuse, cu situațiile excepționale 

prezentate, cu personajele foarte bine conturate. Din discuțiile purtate și exemplele analizate, se va 

putea ușor observa ecoul pe care acestea îl produc. Va avea loc cu siguranță și un proces de 

autoevaluare a elevilor, de raportare la ei înșiși și la ceilalți. Ceea ce va apărea ca fiind total diferit 

ar trebui să fie perspectiva, punctul de vedere din care aceștia privesc lucrurile acum. 

Se pot distruge stereotipuri și se pot construi punți de comunicare. Prezentate cu delicatețe 

în film, toate aceste evenimente fac ca atmosfera generală să fie una pozitivă, menită să 

îmbunătățească percepția asupra stimei de sine, iar acest lucru este unul cu care pot rezona foarte 

bine și elevii aflați în diverse categorii de risc. 

În ceea ce privește adaptarea la orele de limba engleză, în afara contextului prezentat deja, de 

analiză și dezbatere pe baza temelor date, filmul se pretează unei serii extinse de exerciții: 

- de înțelegere a textului audiat, prin completarea de spații (fill in the gaps), 

- grile legate de evenimente recente din istoria Statelor Unite ale Americii, despre care 

vorbește Forrest Gump (multiple choice), 

- de potrivire a imaginilor cu descrierea acestora (matching), 

- de reformulare a unui mini-dialog care are loc între două personaje (rephrasing), 

- de scriere creativă (paragraph writing). 



 

 

 

 

Pentru clasele mai mari, de liceu, și cu precădere pentru clasa a 10-a Profil Bilingv, filmul 

Forrest Gump reprezintă un document important pentru studiul Istoriei Statelor Unite ale Americii, 

cu evenimente fascinante, prezentate din perspectiva unui tânăr minunat. 

 

 

Resurse: 

https://www.imdb.com/title/tt0109830/ 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/55_Dezvoltare%20personala_CP_II_OMEN.pdf 

Lee, Harper, Să ucizi o pasăre cântătoare, Ed. Humanitas, 2003. 

 

 

 

 

 

 


