Biografie George Tofan (n. 5 noiembrie 1880 – d. 15 iulie 1920):
Personalitate complexă, spirit receptiv la modernitate, pedagog devotat, om politic, poet şi
publicist.Apostolul intelectualilor din Bucovina şi Basarabia, modelul intelectual şi creator în
cultura românească interbelică.
Date biografice:
S-a născut pe 5 noiembrie 1880 la Bilca - Suceava.
• 1892 - devine elev al Liceului Clasic din Suceava.
• 1900 - se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii Germane din
Cernăuţi.
• 1901 - debutează publicistic cu articolul intitulat „Avram Iancu, viața și activitatea lui”.
• 1904 - membru fondator al Societății studențești „Junimea”; scrie la revista „Junimea
literară”.
• 1905 – își începe activitatea ca bibliotecar al Societății “Școala română”.
• 1906 - 1914 - profesor de limba română, istorie și geografie la Școala Normală și Școala
Reală Superioară Greco-Orientală din Cernăuți; colaborator activ și constant la revista „Viața
Românească”; prima sa corespondență s-a intitulat „Ziaristica noastră”.
• 1907 - președinte al Comitetului Reuniunii Școlare; Înființează revista “Școala”, ulterior
denumită “Voința școalei”;
• 1909 - președinte al Asociației Corpului Didactic Român din Bucovina (cu filiale la
Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc); este redactor și al ziarelor „Patria” și „Foaia
poporului”.
• 1914 – înființează 14 școli particulare românești; este numit secretar al Societății pentru
Cultura și Literatura Română în Bucovina; este numit inspector pentru școlile românești
particulare; este numit director al Gimnaziului de Băieți din Bazargic (Cadrilater).
• 1915 - membru fondator al Asociației Bucovinene, ulterior Federația Unionistă
• 1917 - este condamnat la moarte de autoritățile austroungare; urmează refugiul în
Basarabia;
• 1918 - participă la desfășurarea Congresului învățătorilor din Basarabia; reformează
curriculum-ul școlar, diciplinele și manualele în limba română; membru al Comisiei Speciale de
Examinare a învăţătorilor debutanţi şi formator (propune și organizează consfătuiri periodice și
întâlniri în cadrul cursurilor de vară ale cadrelor didactice; profesor la Școala Eparhială de fete din
Chișinău; membru fondator al primei publicații în limba română din Basarabia - “Școala
moldovenească”;
• 6 noiembrie - este numit revizor școlar al județului Chișinău de către Ministerul
Instrucțiunii Publice și Cultelor București;
• 15 noiembrie – decorat cu medalia Bărbăție și Credință;
• 28 noiembrie - participă ca membru al Comitetului Central al Unirii la Congresul
General al Bucovinei și adoptarea Moțiunii Constituante a Marii Uniri.
• 1919 - organizează al doilea Congres al învățătorimii române; în februarie convoacă
Adunarea Generală a Asociației Corpului Didactic Român din Bucovina; în aprilie este numit în

funcția de secretar-șef al Departamentului Instrucțiunii Publice din Bucovina din cadrul
Consiliului Secretarilor pentru administrarea provinciei și director al Școlii Normale din Cernăuți;
• 15 septembrie – se declară oficial deschiderea anului școlar în Bucovina;
• 10 octombrie – se declară oficial deschiderea anului universitar la proaspăt înființata
Universitate Românească de la Cernăuți (fostă germană); noiembrie - este ales deputat al
circumscripției electorale Rădăuți în primul Parlament al României Mari;
• Joi, 15 iulie 1920 se stinge răpus de o boală necruțătoare.
Moştenirea lui George Tofan:
• numeroase acte şi dispoziţii emise ca preşedinte de asociaţii, secretar-şef la Instrucţie,
deputat;
• învățământ în limba română în Basarabia și Bucovina;
• 14 şcoli și o universitate nou înfiinţate sau reformate de pe întregul cuprins al Bucovinei;
• Învățământul în Bucovina – singura monografie de specialitate din acea vreme și acea
regiune istorică;
• peste 200 de titluri de articole;
• 19 reviste şi ziare pe care le-a înființat sau la care doar a colaborat;
• membru în 12 asociaţii şi 7 comitete (înfiinţate de el, sau din care făcea parte);
• nenumărate întâlniri profesionale de mare valoare;
• evenimente culturale organizate cu elevii și cadrele didactice: 14 şezători-literare, 5
turnee teatrale şi corale.

