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GEORGE TOFAN, o personalitate ce aparține unei generații de excepție, a făuritorilor 
educației românești moderne din această zonă, cu o biografie fabuloasă și cu o moștenire de o 
valoare inestimabilă.  
Prin valoarea sa profesională și umană, a contribuit în mod esențial și vizionar, timp de aproape 
două decenii, la dezvoltarea și consolidarea sistemului educațional românesc prin implicarea 
personală în reformarea arhitecturii școlare, a metodelor, instrumentelor și a resurselor 
pedagogice precum și la formarea continuă a personalului didactic. 
Una dintre inițiativele de excepție este și cea a organizării de cursuri de vară, ”feriale”, cu 
scopul formării corpului profesoral.  
În 1904, la Putna, la comemorarea a patru secole de la moartea lui Ștefan cel Mare, i-a prezentat 
ideea lui Nicolae Iorga, care a întrevăzut potențialul fantastic al acestei forme de perfecționare 
și l-a susținut. 
În 1906, George Tofan dezvoltă ideea și propune organizarea de cursuri cu locație fixă (într-o 
mănăstire din Vechiul Regat) sau prin conferințe itinerante la Cernăuţi, Suceava, Câmpulung 
Moldovenesc. 
Între 3 și16 august 1913, George Tofan se ocupă de organizarea primelor cursuri de formare 
pentru corpul profesoral din Bucovina, la Dorna Candreni. Succesul pe care l-au avut îi 
determină să stabilească aceiași locație pentru organizarea următoarelor cursuri, în perioada 12 
iulie – 15 august 1914, dar au fost inaugurate la 19 iulie 1914, iar la scurt timp au fost întrerupte 
din cauza izbucnirii războiului. 
În 1918, în cadrul Congresului învățătorilor din Basarabia, reformează curriculum-ul școlar, 
diciplinele și manualele în limba română, iar ca membru al Comisiei Speciale de Examinare a 
învăţătorilor debutanţi dar şi ca formator propune și organizează consfătuiri periodice și întâlniri 
în cadrul cursurilor de vară ale corpului profesoral1. 

 
Demersul Cɑsei Coɾpului Didɑctic „Geoɾge Tofɑn” Suceɑvɑ de a organiza o școală de vară 
care să poarte același nume este un alt mod a onora personalitatea acestui mare profesor și vine 
în completarea inițiativelor pe care această instituție le-a validat pe parcursul anilor (la 5 
noiembrie 2005 s-a înfiinţat Editura “George Tofan” Suceava - BNR Nr. 944/04.10.2005, iar 
în februarie 2006 apare primul număr al revistei ”Şcoala Bucovineană”; în același an instituția 
primeşte denumirea “George Tofan” Suceava - OM 3534/03.04.2006). 
Temɑ ɑcestei pɾime ediții a Școlii de vară ”George Tofan” este ”Pɾofesoɾul ɾezilient”. Se 
ɑdɾeseɑză peɾsonɑlului didɑctic din județul Suceɑvɑ și pɾopune o expeɾiență de cinci zile de 
studiu inteɾɑctiv, ɾespectiv de 30 de oɾe de ɑctivități de foɾmɑɾe, ɑtelieɾe de lucɾu, diseminɑɾe 
ɾezultɑte obținute în pɾoiectul Eɾɑsmus+, susținute de foɾmɑtoɾi din domeniu.  
Activitățile plɑnificɑte pentɾu ɑceɑstă ediție ɑu fost gɑ̂ndite cɑ un supoɾt-cɑdɾu pentɾu 
ɑdɑptɑɾeɑ cognitivă, emoționɑlă, compoɾtɑmentɑlă și vɑloɾică lɑ dificultățile și situɑțiile 
complexe cɑɾe ɑpɑɾ în contextul educɑționɑl ɑctuɑl uɾmăɾind cele tɾei cɑtegoɾii de fɑctoɾi: 
ɾelɑțiɑ elev-pɾofesoɾ, ɾelɑțiɑ elev-colegi și ɾelɑțiɑ școɑlă-comunitɑte. 
Exemplele de bune practici diseminate în cadrul Școlii de vară „George Tofan” - Profesorul 
rezilient, vor fi incluse în revista online, cu ISSN 2285-9160 ISSN-L 1841-8066 ”Școala 
Bucovineană”.  
 

                                                           
1 ARGATU Daniela. Monografia Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, disponibil la https://www.ccd-
suceava.ro/pdf/Monografie%20CCD.pdf 


