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MENTORUL CARE INSPIRĂ

GEORGE TOFAN (1880 – 1920)

Prof. Negru Costică Ionel, director
Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca
„Acest bărbat rămâne neuitat în inimile dascălilor
noştri pentru că a fost unul dintre cei puţini, cari a
rădicat şcoala românească la înălţimea ei de azi.
Atât în timpul vitregei stăpâniri austriace cât şi în
timpul războiului, şcoala românească de pretutindene
a stăruit acesta s-o refacă, parte ia succes, parte se
va îndeplini. Ideile lui George Tofan pentru şcoală
sunt ideile naţiunii româneşti... Bilcanii îl jelesc pe
neuitatul lor sătean, care s-a înălţat prin muncă pe
treapta de a fi fala naţiunii”.1
Date biografice
Profesorul George Tofan a fost una din marile
figuri culturale, care a întrunit în mijlocul generaţiei
sale sufletul românilor din Bucovina.
S-a născut la Bilca, pe 5 noiembrie 1880, din
părinţii Zamfira şi Eustachie Tofan, muncitori agricoli
săraci şi a decedat pe 15 iulie 1920, la Cernăuţi.2
S-a căsătorit în 1904 cu Maria Buleandra, fără
a avea însă copii.
Primele 4 clase le urmează la Bilca (1887 –
1891), avându-l ca învăţător pe venerabilul George
Brăileanu, el fiind şi cel care-l îndrumă spre continuarea studiilor. Melania Brăileanu, fiica învăţătorului,
l-a pregătit pe George Tofan, împreună cu alţi elevi,
pentru examenul de primire în gimnaziu.
Frecventează Gimnaziul superior din Suceava
(1892 – 1900). Iese în evidenţă înclinaţia specială către
studii de limbă şi literatură română. Printr-o bogată lectură particulară îşi lărgeşte cunoştinţele şi orizontul intelectual, formându-şi şi un remarcabil talent oratoric.3
Cu această pregătire temeinică urmează cursurile universitare la Cernăuţi între 1900 şi 1904, unde a
1Însemnare din iulie 1920, semnată de directorul Şcolii din
localitate, Gavril Ciubotariu în Chronica Şcoalei, pag.289.
2Prof. Gh. Giurcă, ”Personalitate marcantă a vieţii culturale din Bucovina: George Tofan”, în Izvorul – 150 de ani
de şcoală la Bilca, Ed. Septentrion, Rădăuţi, 2011, pag.52.
3 Nicolae Simionovici, ”Evocări, constructori şi muncitori culturali din regiunea Suceava”, pag.147, manuscris aflat în arhiva Muzeului pedagogic al României.
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studiat limba română, istoria şi geografia. Primeşte o
bursă de studiu din partea Societăţii pentru cultură şi
literatură română din Bucovina, prin intermediul Fundaţiei Pumnuleana în valoare de 40 de coroane anual.4
Acolo şi-a desăvârşit pregătirea culturală şi socială,
prin studiile de specialitate, lectura ziarelor şi a revistelor româneşti, interesul şi participarea la manifestări
culturale care aveau drept scop menţinerea românismului din Bucovina.
Îşi începe activitatea didactică în anul 1904, ca
profesor de limba română la Gimnaziul superior din
Suceava. Peste 3 ani este transferat la Şcoala normală
de învăţători şi învăţătoare din Cernăuţi, unde activează până în 1914.
Duce o amplă şi asiduă activitate în cadrul
Asociaţiei corpului didactic român din Bucovina şi în
Societatea pentru cultura şi literatura română din Bucovina.
Începutul primului război mondial îl găseşte
pe George Tofan refugiat la Bucureşti iar din noiembrie 1914 i se încredinţează conducerea Gimnaziului
de băieţi din Bazargic (Cadrilater).
Din vara lui 1917 până la sfârşitul lui 1918
îl găsim în Basarabia unde se ocupă cu organizarea
pe baze româneşti a învăţământului de aici, ajungând
printre altele şi revizor şcolar al judeţului Chişinău.5
Revine la Cernăuţi pe 23 noiembrie 1918,
unde evenimentele premergătoare unirii se precipitau.
Ia parte activă la ultimile pregătiri în vederea istoricului vot din 28 noiembrie.
În şedinţa Consiliului Naţional Român din 25
noiembrie, la propunerea lui Doru Popovici, se aleg
50 de membrii noi care să pregătească Unirea. Printre cei aleşi era şi George Tofan. Vorbind în numele
refugiaţilor români, Tofan îşi încheie discursul cu
următoarele cuvinte: “Ridicându-ne pe deasupra tuturor prejudecăţilor, uitând tot trecutul neînţelegerilor,
gândurile noastre se îndreaptă în aceste clipe măreţe
numai la viitorul neamului nostru iubit şi de aceea
chemăm la muncă pentru fericirea acestui neam pe
toţi cei de un gând cu noi”.6
Îi sunt recunoscute meritele pe tărâm şcolar,
fiind numit director al Şcolii normale din Cernăuţi şi
4Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultură şi Literatură
Română în Bucovina (1862-2012) – La 150 ani, istoric şi realizări, volumul I, Ed. Septentrion, Rădăuţi, 2012, pag. 273.
5 www.crispedia.ro
6www.crainou.ro, prof. Gh.Dolinski,“George Tofan-o figură
luminoasă a Bucovinei istorice”, articol apărut în 19.04.2012.
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apoi, din mai 1919, secretar şef al învăţământului din
Bucovina, cu funcţie de ministru al guvernului local.
Sănătatea zdruncinată îl obligă să-şi ia concediu în primăvara lui 1920. Cu toate acestea, se stinge
din viaţă pe 15 iulie.
În acele zile triste pentru învăţământul bucovinean, Societatea academică română “Dacia” din
Cernăuţi trimitea familiei îndurerate o scrisoare emoţionantă:
„ Îndureraţi părinţi,
Dumnezeu v-a luat singura mângâiere a bătrâneţii.
Vi l-a luat pe singurul d-voastră fiu, care a fost un
părinte sufletesc al întregii Bucovine. Noi, studenţii
din societatea Dacia jelim şi plângem moartea bădiţii
George Tofan alăturea de d-voastră. Fiţi mângâiaţi,
că durerea ce-o aveţi o împărţiţi cu ţara întreagă.
Dumnezeu vi l-a dat, Dumnezeu vi l-a luat, fie numele
Domnului binecuvântat.
Preşedinte, C. Buliga”7
În 1930, organizaţia bucovineană a învăţătorilor i-a ridicat deasupra mormântului din Cernăuţi o
cruce comemorativă din marmură cu inscripţia:
“George Tofan, 5 noiembrie 1880 – 15 iulie
1920, Asociaţia corpului didactic primar Moldova, Întemeietorului ei”.8
Activitatea pe tărâm cultural şi şcolar
I. Primii paşi şi activitatea în cadrul organizaţiei studenţeşti cernăuţene Junimea (1896 –
1907)
Dragostea pentru limbă, ţară şi cultură românească îl face activ încă din anii în care frecventa gimnaziul superior din Suceava. Este membru fondator şi
director al unei societăţi culturale secrete a elevilor. La
sediul acestei societăţi se aflau permanent ziare şi reviste româneşti. În fiecare sâmbătă se ţineau conferinţe cu
subiecte luate din istoria şi literatura română. După plecarea sa în 1900, societatea se desfiinţează de la sine.9
Anii studenţiei de la Cernăuţi sunt şi mai rodnici. De cum a păşit în acest mare centru universitar,
prima sa grijă a fost să ia legătura cu cea mai închegată
societate studenţească de atunci, Junimea. Se remarcă
de la primul discurs şi este ales în unanimitate preşedinte al secţiei literare. În duelurile literare, polemicile
zilnice, Tofan nu a cedat nici un pas, mai ales că avea
un talent oratoric convingător şi tăios.
7Copia scrisorii aflate în arhiva Şcolii Gimnaziale din localitate.
8Nicolae Simionovici, idem, pag.146.

9Ibidem.
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“Avem nevoie de o revistă!” au fost cuvintele şi crezul după care George Tofan începea fiecare şedinţă. În şedinţa comisiei literare din noiembrie
1903, Tofan spunea “Cred că onoratul comitet, considerând mersul timpului şi scopul ideal ce-l lămurim,
ne va sprijini din răsputeri în această intreprindere”.10
De abia în 1904, după îndelungate strădanii,
apare primul număr al “Junimii literare”. Responsabil
era Ion Nistor, iar editor şi secretar de redacţie, George Tofan. “Se ştie că tot timpul Tofan a fost sufletul
Junimii literare...Căci Tofan avea darul să strângă în
jurul său pe toţi mânuitorii de condei din Bucovina.
Îi îndemna, îi ademenea, îi încuraja şi, la nevoie, îi
ameninţa. În toate cazurile, rezultatul era acelaşi: cei
vizaţi începeau să scrie, să furnizeze articole”.11
Revista a adunat în jurul său pe toţi scriitorii
bucovineni, unii deja consacraţi: poeţii Vasile Bumbac,
Constantin Morariu, Constantin Berariu, Nicu şi Taniu
Dracinschi sau prozatorii Dimitrie Dan, T.V.Ştefanelli,
Simion Florea Marian, Emanoil Grigorovitză. A contribuit la afirmarea unor noi talente: Gavril Rotică, Vasile
Huţan, Ion Grămadă, Liviu Marian, Ion Cocârlă-Leandru, Sever Beuca-Costineanu. Au publicat articole şi
personalităţi culturale precum Nicolae Iorga, Vasile
Pârvan şi A.D.Xenopol.
Din cauza dârzeniei şi atitudinii sale faţă de
politica austriacă, este numit profesor suplinitor la
Gimnaziul pe care-l frecventase la Suceava, scopul
fiind, de fapt, izolarea sa de centrul universitar. Activitatea revistei a început să slăbească. Nimeni din
comitet nu şi-a luat răspunderea să găsească resursele
redacţionale şi financiare necesare supravieţuirii revistei. S-a adăugat şi faptul că profesorul Ion Nistor era
ocupat cu studiile sale.12
În aceste condiţii, George Tofan aduce revista
la Suceava, unde apare în perioada octombrie 1904 –
noiembrie 1907. Este etapa afirmării sucevene, al 2-lea
focar de cultură din Bucovina. A fost sufletul revistei,
neexistând eveniment mai important în viaţa poporului român sau carte vrednică de interes, despre care să
nu fi scris revista.
10Nicolae Moscaliuc,“George Tofan şi Junimea
bucovineană”,articol apărut în revista”Ţara Fagilor”, an III,
nr.3 din 1995, pag.3.
11Prof. Gh. Giurcă, ”Personalitate marcantă a vieţii culturale din Bucovina: George Tofan”, în Izvorul – 150 de ani de
şcoală la Bilca, pag.55.
12Dimitrie Vatamaniuc, “Societatea Junimea din Cernăuţi,
în lumina documentelor”, articol din Analele Bucovinei, an
V, 1/1998, Ed. Academiei Române, Bucureşti, pag. 83.
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O lucrare de valoare apărută în acestă perioadă este cartea “Foiletoane”, care cuprinde scrierile
pictorului şi ziaristului Mihai Teliman din Siret, decedat în 1903. Deoarece Teliman era un scriitor cu o
creaţie dificil de identificat, acesta semnând sub un
număr mare de pseudonime, Tofan face apel la familia
scriitorului, la parohiatul din Siret, la colaboratori şi
public pentru a-i fi descoperite scrierile. Stârneşte o
atmosferă plină de entuziasm pentru tipărirea acestei
lucrări la Suceava, Siret şi în rândul membrilor Junimea. În toate şcolile, bibliotecile şi cercurile literare
din Bucovina s-a anunţat cu mare bucurie apariţia acestei cărţi în primăvara lui 1906. Comitetul societăţii
Junimea trimite o scrisoare de mulţumire lui George
Tofan, datată cu 23 martie 1906: “Cu deosebită stimă,
satisfacţie şi bucurie am primit ştirea apariţiei opului
lui Teliman. Vă rugăm totodată să aveţi bunăvoinţa
a ne trimite adresa tuturor revistelor, a criticilor de
seamă şi a bibliotecilor”.13
În tot acest timp, Tofan a lucrat şi la Dicţionarul limbii române, de alcătuirea căruia se ocupa profesorul universitar Sextil Puşcariu.
Alte evenimentele culturale la care ia parte în
această perioadă au fost: comemorarea a 400 ani de
la moartea lui Ştefan cel Mare (1904) prin organizarea unui pelerinaj la Putna împreună cu studenţii de
la Universitatea din Cernăuţi; excursia la Bucureşti,
unde în colaborare cu alţi colegi, conduce peste 2000
de români bucovineni la expoziţia generală găzduită
aici (1906).14
În aprilie 1907, la înmormântarea marelui folclorist Simion Florea Marian, George Tofan ţine un
impresionant discurs funebru, încât au plâns şi elevii
liceului. Numerele 6 şi 7 din 1907 ale revistei Junimea literară sunt închinate în întregime memoriei lui
Simion Florea Marian, fostul lui catihet şi profesor de
“limbă românească” la Gimnaziul din Suceava.15
II. Organizarea Asociaţiei corpului didactic
român (1907 – 1914; 1919)
Prima organizare naţională a învăţătorimii române din Bucovina a fost Reuniunea şcolară română
din Bucovina (1905-1909). Contactul cu şcoala primară, începând cu 1907 la Şcoala normală din Cernăuţi,
unde insuflă elevilor o aleasă educaţie românească, l-a
apropiat pe George Tofan de cercurile învăţătorimii,
iar la 7 iulie 1907 este ales preşedinte al Reuniunii.
13Nicolae Moscaliuc, idem, pag.4.
14 Nicolae Simionovici, idem, pag.164.
15Nicolae Moscaliuc, idem, pag.4.
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Reuniunea se transformă în 1909, în Asociaţia
corpului didactic român din Bucovina.
Scopul principal urmărit de George Tofan era
organizarea corpului didactic de toate gradele într-o
asociaţie unică. Răceala a venit din partea profesorilor
care deja erau organizaţi în Cercul profesorilor secundari.
Succesul său reuşeşte cu învăţătorii, zeci de
organizaţii districtuale ale învăţătorilor afiliindu-se
Asociaţiei.16
O altă realizare remarcabilă este apariţia revistei “Şcoala”, una dintre cele mai bune publicaţii din
acele timpuri, cu un cuprins şi o orientare panromânească. Apare din mai 1907 până în august 1914, cu o
întrerupere între 1908 şi 1910.17
În august 1912 organizează o excursie în România cu 70 de absolvenţi ai Şcolii normale din Cernăuţi.
Ca replică la eliminarea limbii române ca limbă de predare în cadrul Şcolii normale, George Tofan
înfiinţează cu sprijinul Asociaţiei, în 1912, o şcoală normală particulară cu limba de instruire, limba română.18
În 1913, organizează şi conduce primele cursuri de vară ale Asociaţiei, la Dorna Candrenilor, după
modelul deja consacrat de Nicolae Iorga la Vălenii de
Munte.19
Ideea naţională propagată cu succes prinde un
real contur la primul congres cultural al învăţătorilor
români, ţinut pe 7-8 iunie 1914 la Suceava. La acest
congres sunt dezbătute: educaţia învăţătorilor; naţionalismul în şcoală; activitatea extraşcolară; organizarea învăţătorimii. Autorităţile austriece au fost permanent în stare de alertă.20
Războiul şi plecarea lui Tofan în România fac
ca activitatea Asociaţiei să se întrerupă.
Pe 14-15 februarie 1919 se ţine la Cernăuţi
al 2-lea congres al învăţătorilor din cadrul Asociaţiei.
16Nicolae Simionovici, ”Cronica organizaţiilor învăţătoreşti
române din Bucovina (1905-1940)”, pag.3, manuscris aflat
în arhiva Muzeului pedagogic al României.
17 Petru Bejenaru, “Revista Şcoala-tribună de luptă pentru
drepturile românilor bucovineni”, articol din Analele Bucovinei, an V, 1/1998, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
1998, pag. 97.
18Gheorghe Giurcă, “George Tofan – o viaţă închinată şcolii”, Ed.Ţara Fagilor, Suceava, 1995, pag. 84.
19 www.crainou.ro, prof.Carmen Andronachi, ”George Tofan – personalitate plurivalentă a Bucovinei”, articol apărut
în 11.03.2012.
20Nicolae Simionovici, idem, pag.7.
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Deşi îl pregăteşte, George Tofan nu poate participa din
cauza problemelor de sănătate. Lucrările sunt deschise şi coordonate de Nicu Donisă - preşedinte şi Samuil Ioneţ – prim-vicepreşedinte. S-au citit cuvântul
de deschidere şi referatul “Crezul nostru”, pregătite
de George Tofan. Printre hotărârile luate la congres
se numără formarea în cadrul Asociaţiei a 3 secţii
deosebite – secţia şcolii primare, secţia şcolii secundare, secţia universitară – şi editarea unei publicaţii
a învăţătorilor. Condiţiile pecuniare grele de după
război nu fac posibilă editarea unei astfel de reviste
dar îl determină pe Tofan să ceară redacţiei ziarului
“Glasul Bucovinei” o rubrică permanentă care să trateze chestiunile şcolare şi învăţătoreşti.
Pe 1 mai 1919, George Tofan demisionează de
la conducerea Asociaţiei, încredinţând conducerea lui
Samuil Ioneţ.21
III. Activitatea în cadrul Societăţii pentru
Cultură şi Literatură Română în Bucovina (1909
– 1914)
“Vei fi auzit din ziare că pe lângă multele ocupaţii am ajuns şi secretar în ‹Societatea pentru Cultură›, post din care am demisionat la prima şedinţă spre
a reveni la a treia” îi scria George Tofan lui Ion Nistor, aflat la Bucureşti, la sfârşitul lui noiembrie 1909.22
La alegerile din adunarea generală din 4 noiembrie 1909, comitetul Societăţii se primeneşte
substanţial. Intră activul George Tofan care ocupă
postul de secretar, precum şi Iancu Flondor, om cu
vastă experienţă în privinţa realităţilor sociale, politice
şi culturale din Bucovina şi profesorul de mare
prestigiu, Sextil Puşcariu.
George Tofan se angajează puternic în viaţa
Societăţii fiind dinamizatorul tuturor activităţilor. Vine
cu experienţa de organizator al asociaţilor de învăţători, cu proiectele de dezvoltare privată a învăţământului în limba română în Bucovina, cu entuziasmul
tinereţii şi cu sufletul său de patriot autentic.
Introduce ordinea în modul de lucru din interiorul societăţii. Toate compartimentele (casierie,
secretariat, arhivă, bibliotecă, sală de lectură) îşi modernizează relaţiile cu publicul. Se introduce evidenţa
strictă asupra obligaţiilor financiare ale membrilor, se
fac acţiuni de colectare a cotizaţiilor, se eficientizează
contractele de închiriere cu Palatul naţional din Cernă21Ibidem, pag. 23.
22Teodor Balan, ”Corespondenţa lui Gheorghe Tofan”, Tipografia Mitropolitul Silvestru, Cernăuţi, 1943, aflată în arhiva Muzeului pedagogic al României, pag. 47.
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uţi. A impus procedeul de a se publica în presă fragmente din procesele-verbale ale şedinţelor23. Deoarece
la data respectivă Societatea nu avea organ de presă
propriu, a apelat la revista pe care o conducea, „Junimea literară”. Comitetul Societăţii trimite oficial o
solicitare în acest sens:
„Domnule redactor,
Comitetul Societăţii noastre în dorinţa de a informa publicul român din ţară asupra activităţii sale
culturale şi naţionale a hotărât să vă roage să binevoiţi a publica în coloanele revistei d-voastre extrase
din procesele-verbale ale Societăţii din care publicul
românesc în general şi membrii Societăţii în special
să se poată orienta asupra activităţii comitetului.”24
Din iniţiativa sa au loc numeroase şi diversificate acţiuni culturale:
a) În 1910, invită şi găzduieşte o delegaţie a
Societăţii Scriitorilor Români din Bucureşti formată
din Natalia Iosif-Negru, Dimitrie Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Emil Gârleanu, Ion Minulescu, Cincinat
Pavelescu, Caton Teodorian şi condusă de către Mihail
Sadoveanu; delegaţia susţine şezători literare la Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi şi Câmpulung citindu-se din
operele celor prezenţi; la Câmpulung au fost întâmpinaţi cu clopote şi buciume; succesul manifestărilor
a fost deosebit şi rodnic în deşteptarea sentimentelor
naţionale25;
b) În verile lui 1910 şi 1911, trupa teatrală condusă de Petre Liciu susţine 15 reprezentaţii: 5 la Cernăuţi, 3 la Suceava, câte 2 la Rădăuţi şi Câmpulung şi câte
1 la Siret, Gura Humorului şi Storojineţ; au participat
şi artiştii C.Nottara, A.Romanescu şi C.Bârseanu; după
moartea fulgerătoare a lui Petre Liciu, în verile anilor
1912, 1913 şi 1914, trupa condusă acum de Cazimir
Belcot revine cu spectacole care au umplut sălile şi inimile bucovinenilor cu mândrie naţională; spectacolele
erau însoţite (la deschidere, pauză şi final) de cântece
patriotice şi recitări de poezii din poeţi români, care
emoţionau până la lacrimi26;
c) În aprilie 1912 este invitat spre a face o reprezentaţie la Cernăuţi, aviatorul Aurel Vlaicu; după
ce s-a convenit asupra condiţiilor financiare şi de
efectuare a zborurilor demonstrative, reprezentaţia lui
Vlaicu a dovedit lumii cosmopolite şi germanizate din
23Mircea Irimescu, idem, pag. 92-93.
24Teodor Balan, idem, pag. 56.
25Nicolae Simionovici, “Evocări, constructori şi ….”, pag.
162
26Mircea Irimescu, idem, pag. 89
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Bucovina că un român poate avea calităţi tehnice excepţionale, ceea ce era îndeobşte contestat;27
d) Organizează în mod oficial sărbătorirea lui
Mihai Eminescu (1909), Vasile Alecsandri (1910),
Eudoxiu Hurmuzachi (1912) şi Grigore Alexandrescu
(1913).
Dar poate cea mai importantă acţiune în cadrul Societăţii a fost cea prin care s-au înfiinţat şcoli
particulare cu predare în limba română. Deoarece speranţele de a obţine de la stat bani pentru deschiderea
de şcoli sau clase în localităţile în care populaţia românească nu este majoritară erau deşarte, la iniţiativa
lui George Tofan, Societatea decide să deschidă şcoli
particulare finanţate din fonduri proprii. S-au înfiinţat
14 şcoli cu 25 de clase şi tot atâţia învăţători în care
frecventau aproape 1500 de elevi în localităţile: Breaza, Călineşti Cuparencu, Călineşti Enachi, Carapciu,
Comareşti-centru, Comareşti-Tisovăţ, Costeşti, Cotul
Bainschi, Gemenea, Hliboca, Măriţei, Mihalcea, Panca şi Şerbăuţi. El era cel care inspecta şcolile, angaja
învăţătorii şi le sprijinea din toate punctele de vedere.
Pentru că angajarea învăţătorilor era dificilă, a înfiinţat
în nume propriu Şcoala particulară de Fete de la Cernăuţi (1912)28.
IV. Anii războiului (1914 – 1918)
Nedorind să fie înrolat în armata austro-ungară se refugiază în România.
Stă 2 luni la Bucureşti, la bunul său prieten şi
colaborator, istoricul bucovinean Ion Nistor29.
Fiind cunoscut pentru capacitatea organizatorică şi rodnica legătură cu şcoala, i se încredinţează
conducerea Gimnaziului de Băieţi din Bazargic (Cadrilater). Ajunge aici la sfârşitul lui noiembrie 1914
pe o vreme total neprimitoare. Singurătatea, depărtarea de prieteni şi cunoscuţi, condiţiile improprii de
găzduire de la hotel, precaritatea condiţiilor materiale
din şcoală, clatină pe moment hotărârea cu care venise. Dar a rămas.
„A doua zi dimineaţă, m-am trezit într-o sală
goală, fără bănci, fără tablă, fără cretă, cu o droaie de
elevi români, bulgari, armeni, greci, ovrei, spanioli la
care s-au adus mai târziu, spre complectare, şi turci şi
tătari, din care majoritatea străinilor de-abia rupeau
câteva boabe româneşti. Cu acest material a pornit
gimnaziul din Bazargic pe care l-am condus până la

27Ibidem, pag. 91
28Ibidem, pag. 237
29 Gh.Giurcă, idem, pag. 132
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intrarea României în război”30. Referindu-se la acest
episod al vieţii lui Tofan, Ion Nistor nota: ”Acolo, în
Cadrilater, tânărul profesor bucovinean a pus temelia noului aşezământ de învăţătură românească şi
l-a condus cu dragoste şi cu pricepere, până în 1916,
când intrarea României în război alături de puterile
apusene puse brusc capăt rodnicei sale activităţi didactice.. De câte ori venea la Bucureşti, ne întâlneam
şi îmi povestea cu verva-i caracteristică multe din viaţa sa din Bazargic”31.
La chemarea lui Onisifor Ghibu şi de frica
noilor autorităţi ale Puterilor centrale pleacă în Basarabia la sfârşitul lui 1916. Vine pentru a pune umărul
la îndrumarea alfabetului latin în şcoli, acţiune de o
importanţă vitală în condiţiile în care Basarabia a fost
puternic rusificată32.
Primul congres al învăţătorilor şi profesorilor
moldoveni desfăşurat la Chişinău pe 25-28 mai 1917
a decis „pentru ca învăţătorii moldoveni să se poată
pregăti cum trebuie spre a fi în stare a deschide de la
toamnă şcoli moldoveneşti prin sate şi târguri, trebuiesc înfiinţate numaidecât cursuri moldoveneşti de cel
puţin două luni de zile. Cursurile să se înceapă la 15
iunie”33.
Cursurile s-au desfăşurat în două serii, la Chişinău, Bălţi şi Soroca. George Tofan a organizat şi
condus grupul de la Bălţi, unde au activat profesorii
bucovineni Liviu Marian, Dimitrie Moldovan, Eugen
Botezat şi Filaret Doboş.
În calitate de responsabil, mereu în legătură
cu Onisifor Ghibu, coordonatorul cursurilor pe întreaga Basarabie, lui Tofan i s-au adresat colaboratorii săi
prin numeroase scrisori, cerând lămuriri sau sprijin
concret pentru soluţionarea grelelor probleme cu care
se confruntau. Atmosfera de lucru era tensionată datorită haosului care domina Basarabia din cauza hoardelor de soldaţi dezertaţi de pe front. Însuşi George
Tofan a văzut moartea cu ochii în august 1917, când
o patrulă de soldaţi ruşi a deschis focul la întâmplare
asupra unui grup de oameni, între care se afla şi Tofan.
Chiar şi în aceste condiţii continuă misiunea asumată: ”Trebuie să avem convingerea fermă că dorinţele
30Gh. Giurcă,“George Tofan, un apostol al neamului”, articol apărut în revista”Ţara Fagilor”, an III, nr.3 din 1995,
pag.1.
31Ibidem.
32Gheorghe Giurcă, “George Tofan – o viaţă închinată
şcolii”,pag. 89.
33Ibidem, pag.121.
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noastre pot fi realizate şi dreptatea va ieşi biruitoare,
chiar în aceste zile care par a ridica ziduri de nepătruns între noi şi pământul scump al patriei noastre,
noi trebuie să fim tari şi să aşteptăm cu încredere ora
supremei dreptăţi”34.
Împreună cu Onisifor Ghibu a fondat prima
revistă românească cu profil didactic din Basarabia Şcoala românească şi gazeta România nouă, ”organ
de propagandă pentru unirea politică a tuturor românilor”. În primul număr din ianuarie 1918 a fost publicat un manifest, care avea pe lista de semnatari, şi
numele lui George Tofan: „Teama de străini trebuie
să piară odată! Destul ne-au asuprit până au fost ei
stăpâni pe soarta noastră, de acum trebuie să ne fim
înşine stăpâni pe soarta noastră şi să nu ne mai uităm
la ce spun ei... Fiecare să-şi dea seama că mântuirea
noastră este numai într-o Românie a tuturor românilor”. Tot în acest număr semnează şi articolul Înapoi
la sânul mamei35.
Unirea cu România instaurează în Basarabia
liniştea. Pentru meritele sale incontestabile este numit pe 18 noiembrie 1918, revizor şcolar al judeţului
Chişinău. Evenimentele din Bucovina îl determină să
plece din Basarabia, o plecare însă cu satisfacţia datoriei împlinite. Cel mai mult a fost impresionat de un
grup de învăţători transnistrieni, prezenţi la cursurile
pedagogice organizate de el la Bălţi: ”Nu m-a mirat
atât seriozitatea lor, dorul de muncă, atitudinea lor
disciplinată, cât conştiinţa lor clară despre neamul
nostru, dragostea lor profundă pentru limba naţională şi produsele ei, pentru istoria neamului, pentru tot
ceea ce constituie patrimoniul nostru naţional... transnistrienii veniseră din îndemnul propriu şi riscând să
aibă serioase desagremente. Întorşi acasă ei au luptat
cu cele mai mari greutăţi, le-au învins şi au deschis
o serie de vreo 30 de şcoli moldoveneşti în satele din
judeţul Tiraspolului. Şi iacă aşa slova românească e
cunoscută acuma şi dincolo de malurile Nistrului, altădată o apă străină, iar azi adăpostind pe amândouă
malurile pe întindere mare elementele aceluiaşi popor.
Noi, bucovinenii, dintre cari unii am avut fericirea să
punem în mâna unora dintre ei cartea românească cu
literă latină şi să le deschidem depărtările adânci ale
istoriei neamului, le urăm izbândă deplină în lupta
34Gh. Giurcă,“George Tofan, un apostol al neamului”, articol apărut în revista”Ţara Fagilor”, pag.2.

35Prof. Gh. Giurcă, ”Personalitate marcantă a vieţii
culturale din Bucovina: George Tofan”, în Izvorul –
150 de ani de şcoală la Bilca, pag.57.
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sfântă ce au început-o”36.
V. Activitatea literară37
Idealul vieţii sale a fost unitatea culturală şi
politică a tuturor românilor. Pentru asta a muncit, fără
răgaz, şi prin scrisul său.
Debutul şi l-a făcut în gazeta Deşteptarea din
Cernăuţi cu un articol despre Avram Iancu. Cu numele
său sau cu pseudonimele G.Codreanu şi G.Crăsneanu
semnează articole în ziare şi reviste precum Deşteptarea, Şcoala, Junimea literară, Foaia Poporului şi
Românul, ultimul fiind organul de presă al Partidului
Naţional din Transilvania.
Pentru membrii Ligii culturale a tipărit în
1909 la Vălenii de Munte broşura informativă ”Şcoala
primară din Bucovina” care se încheia astfel: „Luptând pentru idealurile neamului, şcoala românească
din Bucovina va renaşte şi va ajunge un factor de primă ordine în viaţa culturală a poporului nostru”.
În revista ”Viaţa românească” din Iaşi (19061914) a publicat numeroase articole informative despre viaţa românilor din Bucovina.
În răstimpul petrecut în Basarabia îi apar articole în Şcoala românească, România nouă şi Şcoala
Basarabiei.
Scrierile sale urmau un plan bine stabilit: în
publicaţiile bucovinene scria despre evenimentele din
celelalte ţinuturi româneşti iar în cele din afara Bucovinei trata problemele bucovinene. Urmărea astfel să
trezească şi să formeze dragostea pentru neamul românesc, să creeze o atmosferă de cunoaştere şi de încredere reciprocă între românii de pretutindeni şi să-i
scoată pe românii bucovineni din izolarea impusă de
dominaţia habsburgică.
George Tofan a pregătit o lucrare vastă intitulată ”Istoria învăţământului public din Bucovina de la
anexare până la izbucnirea războiului (1775-1914)”.
În 1919 i-a dat forma definitivă iar un fragment din
introducere a apărut în ”Glasul Bucovinei”. A oferit-o
spre publicare Ministerului Instrucţiunii Publice însă
lipsa banilor şi apoi moartea sa au făcut ca lucrarea să
nu mai fie tipărită.
Impactul activităţii sale
♦♦ Luptător de seamă pe plan cultural al românilor şi
al românismului din Bucovina în ultimile 2 decenii de
stăpânire austriacă. S-a implicat în multe şi intense ac36Gh. Giurcă,“George Tofan, un apostol al neamului”, articol apărut în revista”Ţara Fagilor”, pag.2.
37Nicolae Simionovici, “Evocări, constructori şi ….”, pag.
157-161
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tivităţi prin nenumăratele funcţii deţinute;
♦♦ Dinamizează învăţământul în limba română din
Bucovina, prin organizarea Asociaţiei corpului didactic român, prin înfiinţarea de şcoli particulare pentru
elevi şi învăţători;
♦♦ Aşează pe baze româneşti învăţământul din Cadrilater şi Basarabia;
♦♦ Înfiinţează revista Junimea literară, steag literar şi
cultural în jurul căruia s-a adunat tot ce era mai bun
în Bucovina în domeniul literelor, militându-se pentru
unitatea culturală a românilor de pretutindeni;
♦♦ Este la originea apariţiei şi a altor ziare şi reviste: Şcoala (Bucovina), Şcoala românească şi România
nouă (Basarabia);
♦♦ Însufleţeşte activitatea Societăţii pentru cultură şi
literatură română din Bucovina, cu sediul la Cernăuţi,
din postura de secretar;
♦♦ Şef al Instrucţiunii publice din Bucovina, funcţie de
ministru în guvernul local.
De la 1 septembrie 1995, din iniţiativa domnilor Gheorghe Irimescu – director şi Constantin Cuciurean – profesor de istorie, Şcoala Gimnazială a localităţii are în denumirea sa şi numele George Tofan. O
acţiune lăudabilă pentru un om care a militat neobosit
pentru emanciparea prin cultură a celor din rândul cărora s-a ridicat. Pe peretele de miazăzi a Şcolii nr.1
este montată o placă din marmură pe care stă scris:
„În memoria lui
George Brăileanu,
Născut 1838 – decedat 1902
prin a cărui stăruinţă s-a ridicat acest lăcaş de
lumină şi care prin 40 de ani a luptat în rândul întâiu
pentru propăşirea şcoalei şi a învăţătorimii
Şi a lui
George Tofan,
Născut 1880 – decedat 1920
fost elev al acestei şcoale, care prin graiu şi scris, a
sădit în sufletul învăţătorimei române din Bucovina
dragostea de neam şi spiritul de jertfă.
Bilca, 23 IV 1925
Asociaţia Corpului didactic primar, judeţul Rădăuţi”
Fotografii şi desen reprezentându-l pe George Tofan
(1880 – 1920). Pedagog şi publicist de seamă al Bucovinei.
A luptat pentru menţinerea românismului în Bucovina, a
înfiinţat Asociaţia Corpului Didactic Român din Bucovina,
pune bazele învăţământului românesc în Cadrilater şi
Basarabia. Mircea Irimescu (coordonator), op. cit., p. 52.
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Fotografie. George Tofan, iunie 1918 la Chişinău.

George Tofan – ultima fotografie înainte să
moară

Foto-copie. Scrisoarea de condoleanţe la
moartea lui George Tofan, trimisă familiei
Tofan din Bilca, de către Societatea Academică
Română „Dacia” din Cernăuţi.

Fotografie - 1919. George Tofan împreună cu
soţia Maria Buleandra.
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MODELE PENTRU TINERI
INTERVIU CU LUCA CIUBOTARU, CEL
MAI TÂNĂR CETĂTEAN DE ONOARE AL
COMUNEI BILCA

Corneliu Savu, profesor religie ortodoxă
Corneliu Savu: Una dintre temele alese de
Casa Corpului Didactic din Suceava este cea reprezentată de modelele pentru tineri. Îți mulțumesc pentru că
ai acceptat această invitație. Spune-ne câteva cuvinte
despre tine și ce ai făcut până la această vârstă.
Luca Ciubotaru: Mulțumesc, mă numesc
Luca Ciubotaru, am 25 de ani și m-am născut la Rădăuți,
copilărind și locuind la Bilca până la vârsta de 14 ani.
Am absolvit Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu”
din Frătăuții Noi ca șef de promoție, iar în anul 2010 am
absolvit Colegiul Național „Euxodiu Hurmuzachi” din
Rădăuți, în calitate de șef de promoție.
Am urmat un profil real: matematică-informatică și mi-a plăcut în timpul liceului să cunosc cât mai
multe în acest domeniu, să nu mă mulțumesc cu puțin
și cu ceea ce se preda la clasă, așa că în perioada liceului fiind norocos să am profesori foarte buni la limba
română, matematică, informatică și economie, am participat la numeroase competiții școlare și extracuriculare. În anul 2009 am fost olimpic național la economie,
iar pe lângă acest lucru, toate competițiile m-au ajutat
foarte mult, pentru că din fiecare învățam câte ceva și
îmi dădeam seama pe măsură ce dobândeam mai multe
abilități într-un domeniu, că oportunitățile sunt imense.
Prin aceste competiții, am învățat în liceu, de exemplu,
să realizez site-uri web, să lucrez în Photoshop sau să
realizez un plan de afaceri al unei companii, deși în programele școlare aceste lucruri nu erau prezente.
Corneliu Savu: Cât de importante au fost
aceste activități pentru tine în perioada liceului și ce
oportunități crezi că au elevii de gimnaziu sau liceu
astăzi?
Luca Ciubotaru: În România avem o rată a
abandonului școlar foarte mare, iar o cauză importantă
a acestui abandon școlar este faptul că elevii ajung
uneori să aleagă facultăți care nu li se potrivesc. De
aceea, activități extracuriculare, discuții cu absolvenți
sau actuali studenți sunt deosebit de importante.
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Școala de astăzi, dar și societatea pune, din păcate, o
presiune foarte mare pe elev. Nu toată lumea trebuie să
fie bună la toate materiile. E normal să existe materii
care să-ți placă și care nu, dar cel mai important este să
îți descoperi talentele și pasiunile.
Îmi amintesc o întrebare repetată la nesfârșit
în copilărie: „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”. Eu
cred că prima întrebare care ar trebui adresată este: „Ce
ești? La ce ești bun? Ce îți place? Care sunt pasiunile
tale? Care sunt abilitățile tale?”. Dacă fiecare elev
va putea să răspundă la aceste întrebări, cu siguranță
că își va urma studiile și va investi timp și energie
într-un domeniu care îl pasionează. Pasiunea atrage
la rândul ei performanță și cu siguranță că în acele
domenii pentru care există pasiune se va putea face
performanță. Astăzi, niciun domeniu (de la agricultură
și până la inginerie aerospațială) nu este saturat de
oameni capabili.
Răspunzând la întrebare, cred că aceasta este
perioada cea mai bună unde pot fi găsite răspunsuri
la aceste întrebări – perioada gimnaziului și perioada
liceului. De asemenea, în acești ani, avem foarte mult
timp. Putem investi în învățarea de limbi străine pentru
că astăzi, România nu este o țară izolată. Trăim într-o
comunitate internațională, unde limbile de circulație
internațională sunt la mare căutare. Spre exemplu, pentru consilierii angajați la Parlamentul European sau la
alte instituții europene cu sediul la Bruxelles se cer cel
puțin două limbi străine cunoscute. Sunt oportunități
pe care noi, tinerii români, le avem. Trebuie doar să le
cunoaștem și să luptăm să ajungem acolo.
Corneliu Savu: Ce a urmat după liceu?
Luca Ciubotaru: După anul 2010, am urmat
la Iași cursurile Facultății de Drept și ale Facultății
de Economie și Administrarea Afacerilor – specializarea management, pe care le-am absolvit în anul
2014, respectiv 2016. În timpul facultății, mi-a plăcut
să mă implic în activități de voluntariat. Am învățat
să lucrez în echipă, să conduc o echipă, să-mi asum
responsabilități, să îmi gestionez timpul eficient, să
vorbesc în public și să-mi controlez emoțiile, dar mai
presus de toate, am rămas cu prietenii extraordinare
după aceste activități de voluntariat.
Am condus pentru un an Asociația Europeană a Studenților la Drept – ELSA Iași, în calitate de
Președinte. În această perioadă am făcut multe stagii de
practică, am organizat chiar câteva vizite instituționale
la Parlamentul European și Comisia Europeană și am
început să descopăr tot mai mult din aria mea de inte-
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res: dreptul – cum funcționează instituțiile naționale și
europene și nu numai. În anul 2014, am fondat o altă
asociație studențească pentru ca studenții de la drept
să fie mai bine reprezentanți în facultate. În anul 2013
am beneficiat de o bursă Erasmus în Franța la Universitatea Paris XIII Sorbona, iar timp de 6 luni am
învățat cot la cot cu studenții francezi, în limba franceză. A fost o experiență care mi-a schimbat viziunea
despre educație, învățământ și rolul său, mi-a consolidat cunoștințele de limbă franceză și m-a făcut mai
tolerant. Am avut mulți colegi francezi, naționalizați,
veniți din Africa, foste colonii franceze și această
experiență mi-a arătat că sunt mult mai importante valorile în care credem decât stereotipurile.
În anul 2014 m-am înscris la un concurs
național care selecta doi tineri anual ca Delegați de
tineret ai Românei la Organizația Națiunilor Unite.
După trei probe, interviuri în limba engleză care au
durat câteva ore și dezbateri intense, am câștigat acel
concurs la nivel național, fiind selectat din peste 60 de
concurenți să reprezint tinerii din România pentru un
an de zile la Organizația Națiunilor Unite, cu sediul la
New York, SUA. Astfel, timp de un an de zile am avut
trei deplasări la New York unde am transmis mesajul
generației tinere din România pe care am reprezentat-o
cu mândrie. După acele deplasări au urmat zeci de
evenimente și consultări cu tinerii în toată țara în care
am vorbit cu aceștia despre prioritățile și nevoile lor,
de la aspecte care țin de educație, locuri de muncă,
antreprenoriat sau chiar probleme de mediu.
Corneliu Savu: Cum a fost să vorbești de la
tribuna ONU din New York despre tinerii din România?
Luca Ciubotaru: A fost emoționant și puternic momentul. M-am bucurat să pot transmite gândurile tinerilor din România lumii întregi. M-am întâlnit
acolo cu alți tineri de pe tot globul, diverși, culturi
foarte diferite, dar uniți cu toții de dorința de a reprezenta și a lupta pentru problemele generației lor.
Corneliu Savu: Crezi că este posibil ca și alți
tineri să beneficieze de astfel de experiențe?
Luca Ciubotaru: Cu siguranță da, toate aceste oportunități există. Spre exemplu, bursele Erasmus
sunt disponibile în toate universitățile mari, iar Uniunea Europenă oferă o bursă de cel puțin 500 de euro/
lună pentru studenții care merg să studieze în străinătate la o universitate parteneră pentru câteva luni. E
doar un exemplu, ceea ce îi încurajez pe elevi este să
citească cât mai mult, să descopere domeniul care-i
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pasionează și să afle de toate aceste oportunități. Mai
mult de atât, trebuie să iasă din zona de confort, să nu
le fie frică să aplice, să participe. Și eu am avut, spre
exemplu, unele aplicații respinse pentru diverse burse
sau concursuri, dar acest lucru nu m-a demotivat, ci
din contră, mi-a dat energia să merg mai departe.
Corneliu Savu: Cum a început activitatea ta
profesională după absolvirea facultății?
Luca Ciubotaru: După facultatea de drept,
cele două mari opțiuni ale studenților sunt cele de a
deveni avocați sau magistrați. Cu toate acestea, există multe alte profesii juridice și oportunități pentru un
absovent de drept. Eu am fost pasionat de a înțelege
felul în care funcționează instituțiile publice și ce pot
face cetățenii în relația lor cu statul. Am început activitatea chiar din timpul facultății cu un contract de
muncă part-time, ca și consilier juridic la un ONG din
București, o fundație în domeniul serviciilor sociale.
După anul 2014 și după mandatul de Delegat de tineret la Organizația Națiunilor Unite, am fost cooptat în echipa Ministrului pentru Consultare Publică și
Dialog Civic din Guvernul României, ca și consilier
al Ministrului. A urmat o perioadă în care am învățat
foarte multe lucruri, iar în prezent, din luna februarie
2017 lucrez la Administrația Prezidențială, la Cotroceni, în calitate de Consilier la Departamentul Reformă Instituțională și Constituțională.
Corneliu Savu: În perioada 2015 - 2016 ai
fost desemnat și cetățean de onoare al Municipiului
Rădăuți și al Comunei Bilca și mă bucur că pentru
Bilca am avut și eu o contribuție prin propunerea
înaintată Consiliului Local. Ce înseamnă acest lucru
pentru tine?
Luca Ciubotaru: În primul rând, o onoare și
în același timp, o responsabilitate. Nu trebuie să uităm
niciun moment că suntem membri ai unei comunități
și dacă putem să dăm ceva înapoi acelei comunități (fie
că vorbim de o școală, o comună, un județ sau de ce
nu, o țară), nu trebuie să ezităm niciun moment. John
Kennedy spunea „Întreabă-te ce poți face tu pentru
țară, nu ce poate face țara pentru tine.” La Rădăuți am
fondat grupul de inițiativă numit „Rădăuțiul Civic”,
unde cetățeni de toate vârstele au șansa să se implice pentru a aduce idei și proiecte utile orașului lor și
la fel intenționez să fac și în Bilca, să propun idei de
activități care ar pune în valoare potențialul cultural și
chiar turistic al comunei noastre.
Corneliu Savu: Ce mesaj le-ai transmite elevilor care citesc acum aceste rânduri?
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Luca Ciubotaru: Le spun să creadă în ei și în
forța lor de a-și vedea visul cu ochii, de a-l vedea transforma în realitate. Le-aș mai transmite să își descopere
pasiunile și să investească în ele. Să citească mult, să
găsească modele care să îi inspire, să se gândească la
valorile care-i definesc pe ei ca cetățeni responsabili
și, la rândul lor, să-i inspire și pe alții să gândească
așa. Îi îndemn să învețe cel puțin o limbă străină de
circulație internațioală și să țintească tot mai sus în cariera lor, stând mereu în preajma oamenilor de la care
au ceva de învățat. Numai prin muncă și dăruire vor
putea ajunge acolo unde își doresc.
Îi mai îndemn să își facă un plan al carierei,
să se întrebe unde vor să fie peste 5, 10 sau 20 de ani.
Pornind de la acel plan, îi îndemn să își stabilească
obiective ambițioase și să lupte pentru a le atinge. La
școală, îi îndemn să nu le fie frică să întrebe lucrurile
neînțelese, să fie curioși și să descopere lucrurile de
care sunt pasionați. Succes tuturor și mulțumesc pentru oportunitatea de a transmite aceste gânduri!

Alături de secretarul general al O.N.U. 		
Prim plan de la unul dintre multiplele discursuri.
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DOMNUL ÎNVĂTĂTOR

Înv. Crasneanu Elena
Decembrie... Un decembrie calm și liniștit.
Frigul ne pătrunde până în cel mai ascuns colțișor al
trupului... Doar sufletul inundă prin căldura și simplitatea lui, căldură ce mă poartă pe aripile viselor înspre
o lume minunată, cea a copilăriei mele...
O voce puternică parcă mă trezește din visare.
Trebuie să-mi fie frică??? Nuuuu!!! Pe un ton hotărât,
dar în același timp blând și melodios își începe prezentarea:
”- Mă numesc Brăilean Alexandru și voi fi
învățătorul vostru!”
Am ridicat căpșorul sfios încadrat de două
cozi prinse cu funde mari și albe și am zărit în fața mea
un domn elegant ce îmi inspira teamă la început prin
figura lui impunătoare, dar care încerca prin glumele
lui să ne dea un strop de încredere că ceea ce va urma
va fi interesant și bine.
Am răsuflat oarecum ușurată. Cu vremea, a
început să-mi fie drag de el fiindcă a știut mereu să se
apropie de noi. Cu câtă răbdare ne-a învățat să scriem
și să citim... Și ce bine a știut să ne facă să îndrăgim
istoria țării, să înțelegem tainele naturii, misterele cifrelor. Ne-a învățat să fim cinstiți , să prețuim munca,
să ne facem datoria. A reușit să schimbe negativul în
pozitiv prin poveștile sale, unele adevărate, altele inventate, oferindu-ne o copilărie superbă.
Chiar dacă unele lecții păreau plictisitoare
uneori, el a știut să se coboare la nivelul nostru, coborând ștacheta lui și fiind flexibil cu noi, din dorința de a
ne crește drept și a ridica stindardul nostru cât mai sus,
influențându-ne să avem visuri mari de viitor, inspirându-ne prin exemplul personal care a contat pentru
mine, mult mai mult decât un munte de cuvinte.
Alături de el am început a cunoaște o altă
lume, o lume diferită de cea pe care o trăisem alături
de familia mea, și , spre surprinderea multora, chiar
mă atrăgea și îmi plăcea foarte mult.
Începusem să-mi fac programul de plecare la
școală astfel încât să mă întâlnesc în drumul meu cu
domnul învățător, cu care aveam deosebita plăcere să
discut despre orice mă întreba el. Inima mea micuță
ardea de nerăbdare și tresălta de bucuria revederii și
reîntâlnirii în dimineața următoare cu ființa dragă mie.
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Iubeam drumul spre școală, iubeam discuțiile interminabile, iubeam într-un cuvânt omul acesta atât de
plăcut, manierat, finuț, inteligent, corect, transparent,
sincer, totdeauna vesel, cu atitudine pozitivă și un adevărat model de viață.
După doi ani de momente frumoase, avea să
vină și o nouă zi de toamnă așteptată cu mult entuziasm,
când.... spre nedumirirea mea n-am regăsit același chip
la catedră. Până și ploaia cernită din norii grei ce apăsau deasupra satului dorea să-mi mângâie sufletul ce se
simțea pierdut, lăsat uitării... Chiar dacă din fața clasei
ne zâmbea un chip tânăr al unei domnișoare ce părea a
ne fi prietenă, am așteptat mereu reîntoarcerea domnului
învățător. Nu înțelegeam de ce alesese să ne „lase” pe
noi, „copiii lui” și să servească o întreagă comunitate prin
funcția pe care a avut-o timp de un an, cea de primar.
O altă toamnă, o altă zi frumoasă prevestea
bucuria, emoția reîntâlnirii. Pășeam cu încredere în ultimul an din ciclul primar, un an luminat de frunzele
aurii ce cădeau pe cărarea sufletului meu... Când am
deschis ușa clasei, am zărit chipul cel mult așteptat.
Dorința mi se împlinise! În sfârșit... M-am făcut mică,
mică, inima îmi spărgea pieptul de emoție. Și... da...
eram din nou împreună...
Cu bucurie, dar și cu teamă că iar va pleca, neam început lunga călătorie din clasa a IV- a. Un an de
muncă, de zâmbete, uneori și lacrimi atunci când ceva
nu știam, din dorința de a nu-l dezamăgi, a trecut ușor,
iar greul abia începea. Însă l-am simțit mereu aproape,
încurajându-mă, pe același drum spre școală, aducându-mi aminte că pot, pot, pot! Și cu mâna pe inimă pot
spune că dânsul mi-a provocat și influențat tot restul
anilor de studii din viața mea și anii de activitate profesională.
Amintiri, amintiri plăcute, scrise cu penița de
aur a timpului, dragi sufletului meu ... sunt multe! Aș
fi vrut să dau curs inițiativei mele de a-i lua un interviu
domnului învățător, dar starea lui precară de sănătate
m-a făcut să renunț și să mă îndrept către niște cuvinte
care poate sunt prea sărace să poată descrie frumusețea
interioară a acestui om integru care mi-a marcat viața.
E seară ... Decembrie ... Frumos decembrie!
Moșul drag al tuturor așteaptă să facă fericite atâtea
chipuri de copii. Și eu aștept, cu emoție alături de copiii mei, să mă bucur de generozitatea lui Crăciun,
sperând că va găsi în tolba lui plină cu de toate multă
sănătate și putere pentru toți și în special pentru cel
care a mângâiat atâtea suflete de copii, domnul meu
învățător.

14

MENTORUL CARE INSPIRĂ

MENTORUL CARE INSPIRĂ

înv. Cuciurean Otilia
înv. Bucevschi Stela
Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca
Mentorul este persoana care te motivează,
care vede în tine mai departe decât ceea ce ești într-o
anumită perioadă din viață. Va face lucruri importante
pentru tine, îți va deschide drumul oportunităților și îți
va favoriza accesul la informații prețioase.
Trăim într-o lume în care modelele se găsesc
atât în sensul benefic cât și în cel negativ. Important
este că în viață să te decizi ce anume vrei să faci. Cu
siguranță intâlnim persoane care ne-au marcat într-un
fel sau altul parcursul vieții. Părinții, bunicii, profesorii, prietenii sau alte persoane ne-au transmis valori și
cunoștințe pentru care le suntem recunoscători. Poate
nu le-am spus chiar mentori, dar ei indeplinesc acest
rol.
Reflexul de a căuta modele pe care să le copiem și urmăm este important într-o anumită perioadă
din viață. Ne alegem mentorul sau modelul de urmat
clădindu-ne personalitatea după el. Se intelege că nu
este doar o sursă de informații, ci , în același timp, se
caută punctele comune spre o reușită ulterioară.
Atunci când alegem un model in viață este
bine să ne gândim ce anume are special persoana
respectivă, de ce o admirăm, ce mesaje transmite. Trebuie să fie o persoană integră, care să te ajute să devii
și tu un model în viață pentru alții.
Revenind la generatia școlară de astăzi, se
observă o tendință în a considera părinții, rudele apropiate, apoi invățătorul sau profesorul drept model în
viață. Noi am întocmit un test format din 3 întrebări
și l-am distribuit elevilor și părinților din clasele I, a
V-a A și a VI-a A de la Școala Gimnazială ,,George
Tofan” Bilca. Sub anonimat, s-a cerut sinceritate în
răspunsurile oferite.
Testul a avut următoarele întrebări pentru elevi:
♦♦ Aveți modele de profesori, părinți sau prieteni care
va inspiră?
Daca da, dați exemple!
♦♦ Ce materii sau activitați extrașcolare vă plac?
♦♦ Ce vreți să deveniți în viață? Vă ajută școala?
La întrebările date s-au urmărit următoarele
obiective:
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a. stabilirea unei legături între educația din familie și
cea din școală;
b.influența invățătorului sau a părinților în alegerea
unui model;
c. rolul școlii în alegerea unei meserii;
Au participat în total un nr. de 50 de subiecți la
testul pentru elevi și același număr de părinți.
Testul pentru părinți a avut următoarele
întrebări:
♦♦ Cum vedeți colaborarea părinți-școală sau cum ați
dori să fie?
♦♦ Ați avut în viața de elev persoane ca model?
♦♦ Cunoașteți care este modelul de viata al copilului
dumneavoastră? Știți motivul?
Analizând răspunsurile elevilor la prima
întrebare, s-a observat că tendința este de a considera
ca modele de viață, persoane apropiate lor. Profesorii, invățătorii, părinții și alte rude sunt alegerile cele
mai intâlnite. S-au întâlnit răspunsuri ale elevilor care
nu au încă modele sau persoane care să-i inspire, sau
răspunsuri ca: ,,mama care mă învață să fac trebușoare
prin casă” , „doamna învățătoare care ne-a pus pentru prima dată stiloul în mână”, „doamna învățătoare
de la care învățăm multe lucruri bune și se ocupă de
toți elevii”, „doamna învățătoare pentru că ne iubește
și ne învață multe lucruri ca să fim cei mai buni în
viață” sau „primul model al meu a fost doamna prof.
înv. Cuciurean Otilia care m-a îndrumat dându-mi aripi pe drumul muzicii și pentru aceasta îi mulțumesc,
iar apoi m-a predat doamnei prof. înv. Negru Elena
care încearcă să mă ridice încet, încet, pe culmi înalte”
( elevă S. Cristina). Un răspuns interesant, referitor
la școală a fost: „Îmi place foarte mult să fiu elevul
Școlii „George Tofan”. Îmi place că este o școală nouă
cu învățători și profesori foarte buni de la care putem
învăța multe lucruri bune ca să devenim oameni buni
în viață. Nu cred că ar fi ceva să nu îmi placă la această școală” .( elev I. Alexandru)
La întrebarea nr.2 din chestionar referitoare
la materiile preferate, răspunsurile s-au axat pe obiecte importante precum: limba română, limba engleză,
matematica, istoria, geografia, educația fizică, informatica, chiar fizica. Legat de activitățile extrașcolare,
copiii au menționat că participă cu plăcere la grupurile
folclorice ,,Voiniceii ’’ și ,,Bilcuța’’, care încearcă să
păstreze viu folclorul autentic din zona noastră, fiind
răsplătiți cu numeroase premii participând la spectacole, concursuri locale, județene și naționale , apărând și
în multe emisiuni TV. De asemenea elevilor le plac fo-
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arte mult drumețiile, socializările, experiențele schimbate cu elevi de la alte școli și excursiile realizate în
cadrul școlii.
Pentru o serie de elevi, o mare atracție o
reprezintă activitățile sportive desfășurate în școală
sau la Clubul Sportiv Vicov: fotbal și handbal.
La întrebarea referitoare la ce vor să devină în
viață, răspunsurile sunt diverse, de genul: „doctor veterinar, iar școala mă ajută să învăț cât mai mult ca sămi îndeplinesc visul”, „doctor sau polițist” , „polițist
sau pompier, dar fără școală nu reușești, așa că trebuie
să învăț” , „pictoriță”, „șofer de camion ca tatăl meu”,
alții nu sunt deciși, le-ar plăcea chiar mai multe meserii sau unii încă nu sunt hotărâți.
Cu toate că învățătorii și profesorii reprezintă
modele, doar o elevă dintre toți cei chestionați ar dori
să urmeze meseria de învățătoare.
Ca o concluzie, răspunsurile oferite de elevi,
evidențiază tendința de a vedea în părinți și profesori modele care să-i inspire în viață, legat mai ales de
comportament, atitudine și instrucție.
Un răspuns deosebit, chiar impresionant, a fost
dat de un fost elev al doamnei învățătoare Bucevschi
Stela, legat de alegerea modelului care îl inspiră: ”Eu
sunt foarte mândru de nașul meu, Luca Ciubotaru,
care, prin muncă și devotament, a ajuns atât de sus.
A fost șef de promoție la Colegiul Național ,,E. Hurmuzachi” din Rădăuți, absolvent al Universității ,,AL.
IOAN CUZA” Iași, reprezentantul Tineretului Român
la ONU. El este cel care mi-a insuflat dragostea pentru
lectură, iar la fiecare întâlnire cu el, mi-a făcut cadou o
carte. Mi-a dat multe sfaturi, să învaț, să fiu ambițios,
pentru că doar prin muncă multă poți ajunge unde vrei.
Toate realizările lui mă fac mai ambițios și îmi dau
încredere că totul este posibil, că visele pot deveni realitate...” ( elev M. Silviu).
Pentru toți elevii, școala este temelia
realizărilor ulterioare.
Răspunsurile părinților la prima întrebare, oferă
o paletă de sugestii și aprecieri în ceea ce privește colaborarea dintre școală și părinți. Unii consideră că este
bună, eficientă și sunt mulțumiți de felul cum decurg
orele de curs: ,,este foarte importantă colaborarea dintre părinți și școală, este benefică pentru elevi, dar și
pentru părinți”, ,,școala are un rol bun în educația copilului alături de familie, dar și de întraga societate, deoarece educația presupune o învățare pe tot parcursul
vieții”, „colaborarea dintre părinți și școală este foarte
bună deoarece părinții își pot spune punctual lor de ve-
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dere și invers”, ,,împreună cu părinții școala își are rolul
bine stabilit. Părinții trebuie să aibă încredere în cadrele
didactice, dar și copiii trebuie să aibă grijă de munca
lor”. Alți părinți dau sugestii referitoare la informarea
părinților prin metode moderne asupra comportării copiilor la școală și a notelor obținute: ,,părintele trebuie
să fie informat despre evoluția școlară a elevului. Participarea părinților alături de elevi la diferite activități
duce la o mai strânsă legătură între părinți, copii și
școală’’. ( părinte C. Nicoleta)
La întrebarea nr. 2, majoritatea părinților își
amintesc cu drag de invățătorii și profesorii care le-au
servit drept model de inspirație și le-au marcat drumul in viață. De asemenea, părinții au fost modele
demne de urmat și care au garantat un viitor sigur:
,,domnul învățător B. Alexandru, ne făcea lecțiile mai
plăcute, cu diferite povești amuzante, mai apoi doamna dirigintă I. Maria de care m-am lovit cu o oarecare
rigiditate, dar, cu răbdare, am descoperit în ea un om
puternic. Dumnealor le datorez ceea ce sunt azi ca și
cadru didactic”( prof. Înv. Crasneanu Elena), ,,doamna învățătoare P. Georgeta din Vicovu de Jos, îmi
plăcea totul la ea, felul cum se comporta cu noi, iar vocea ei blândă mi-a rămas în memorie și astăzi” (părinte
C. Domnica), ,,doamna învățătoare H. Doruța care
m-a învățat să îmi respect aproapele”, ,,oamenii buni
mi-au fost model în viață”, ,,un unchi care era colonel
în poliție”.
La întrebarea dacă cunosc modelul de viață
al copilului, puțini părinți știu să susțină cine și mai
ales de ce a fost ales acel model. Marea majoritate
își doresc ca modelele alese de copiii lor să fie cinstite, curajoase, demne, realizate material și spiritual.
Exemplificăm unele răspunsuri precum: „o inspiră
pe fata mea filmul Luna, ca personaj, Luna Valenti pentru că ea cântă și dansează pe patine, este o
luptătoare care se implică pentru ca visele ei să devină
realitate”(părinte S. Florentina), ,,modelul pentru
fetiță este deocamdată doamna învățătoare care este
serioasă, foarte organizată în discuțiile cu părinții și
care îi plac copiii educați și disciplinați” (părinte G.
Georgeta), „doamna învățătoare care a inpirat-o pe
fata mea prin modul ei de gândire”, ,,un băiat care este
la școala de poliție, îi place pentru că este respectuos,
vorbește tot timpul cu el și îi dă sfaturi”, ,,modelul în
viață pentru copiii noștri suntem noi părinții în primul
rând, apoi învățătorii, profesorii și preotul. De la fiecare are ceva de învățat”. De asemenea s-au dat variante
de răspunsuri ca model de viață să fie anumiți colegi
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sau buni prieteni. Ne bucură faptul că părinții nu-și
doresc neapărat pentru copiii lor să realizeze ceea ce
ei, poate, nu au reușit .
Colaborarea dintre părinți și mediul școlar trebuie să fie concretizată prin activități comune. Părinții
trebuie să vadă in școală un prieten, un colaborator, o
instituție de încredere care-i poate îndruma și sprijini
în educarea și pregătirea copiilor pentru mai târziu.

MENTORUL CARE INSPIRĂ

Înv. Negru Elena,
Școala Gimnazială „George Tofan Bilca
Dăscălița, Elena Negru și grupul folcloric,
Bilcuța, format din elevii Școlii Gimnaziale „George
Tofan”, Bilca
“Domnu nostru ne-a învățat rugăciuni, ne-a
învățat cântece care erau așa de frumoase pentru copilăria și sufletele noastre, deși nu le înțelegeam prea
bine;ne-a învățat să credem și în alte lucruri, în trecut
și vrednicia noastră, lucruri pe care mulți le batjocoreau la acea vreme;ne-a învățat multe, de care aminte
nu ne mai aducem, dar care au rămas în fundul sufle-

tului ca semințe bune ce au înflorit bogat mai târziu.”
(Mihail Sadoveanu, Domnu’ Trandafir)
Am găsit de cuviință să încep cu acest citat,
deoarece caracterizează perfect misiunea dascălului
pe pământ, aceea de a forma valori umane, de a transmite nu doar cunoștințe din diferite domenii, ci mai
ales de a sădi în sufletele copiilor, dragostea și pasi-
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unea pentru frumos, pentru neam, pentru tradițiile și
obiceiurile care ne fac unici și ne identifică în lume.
Încă din copilărie am fost atrasă și fascinată
de frumusețea portului, a tradițiilor și obiceiurilor din
zona noastră. Am crescut ascultând-o pe mama cântând
și povestind atâtea lucruri minunate din trecut, care
mi-au fermecat cu adevărat copilăria. Odată,oamenii
își trăiau viața cu totul altfel. Găseau frumusețe și bucurie în lucruri simple, mărunte. În acele vremuri, ei
transformau până și munca în veselie. Se adunau la
clăci, șezători, lucrau la câmp, mereu însoțiți de cântec și voie bună. Sărbătorile mari de peste an erau
așteptate cu mare nerăbdare. Ulițele satului se umpleau
de culoare și de veselie. Copii de toate vârstele, cete
de tineri mascați, cu toții luau parte intens la viața satului, la obiceiurile păstrate cu sfințenie de strămoșii
noștri. Păstrez în suflet încă vie amintirea acelor ani,
când micuță fiind, participam cu nemărginită emoție la
aceste evenimente minunate.
Anii au trecut, iar eu am îmbrățișat meseria de
dascăl, care prin menirea ei, are obligația de a conserva
valorile trecutului. Am moștenit de la mama talentul
artistic. Iubesc folclorul și îmi place să îl valorific prin
elevii mei și să descopăr copii talentați. Mă străduiesc
prin tot ce fac, să trezesc în sufletele lor dragostea față
de muzică, față de folclor, dans și port popular autentic,
față de minunatul tezaur de valori spiritual moștenite
de la străbunii noștri. Cu pricepere, dar și cu multă pasiune, noi, dascălii, putem transmite copiilor respectul
și dragostea față de tradițiile, obiceiurile și folclorul
autohton. Aducerea la suprafață a acestor nestemate
reprezintă un act de adânc respect pentru valorile poporului nostru, pentru înaintașii noștri.
În anul 2011, din dragostea și pasiunea mea
pentru folclor, a luat naștere grupul folcloric Bilcuța,
format din elevii școlii noastre, copii talentați, dar și
buni la învățătură. Am reușit să atrag și mămicile lor
în activitatea noastră și chiar îmbracă și ele costumul
popular alături de copiii lor, cântă și joacă împreună
cu ei. De asemenea, mi s-au alăturat și câțiva colegi,
care participă cu drag la evenimentele noastre, domnul învățător, Teacă Mihai, doamna educatoare, Teacă Oltea, doamna educatoare Rusu Livia, doamna
învățătoare Puha Mirela și doamna învățătoare Cuciurean Otilia. Vreau să-i felicit și să le mulțumesc, în
egală măsură, atât colegilor, cât și părinților pentru implicare.
Rampa de lansare a grupului Bilcuța a constituit-o, Concursul de Folclor organizat de către Clubul
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Copiilor Rădăuți, unde Bilcuța a participat cu un obicei de nuntă, “Jocul Zestrei”, obținând locul I, atât la
etapa locală, cât și la cea județeană.A urmat apoi înregistrarea unor cântece sub bagheta maestrului dirijor,
Trifan Leancă și participarea la numeroase concursuri
și festivaluri,care ne-au făcut remarcați, iar în scurt
timp, grupul Bilcuța, a devenit emblema școlii și a
localității, pe care cu cinste o reprezintă pretutindeni.
Urmează o lungă și frumoasă colaborare cu îndrăgitul
interpret bucovinean, Marius Zgâianu, cu sprijinul căruia, grupul Bilcuța a participat la numeroase filmări,
la televiziunile locale, dar și naționale. Ajunși în timpul filmărilor de iarnă în capitală, grupul a avut deosebita onoare de a-l colida pe Patriarhul României, la
Parlament, Guvern și Ministerul Educației.
Prin intermediul activității pe care o desfășor
alături de acești elevi, am stabilit numeroase legături și
colaborări, cu alte școli, alte ansambluri folclorice, de
care sunt foarte mândră, atât din împrejurimi, cât și din
alte județe (Maramureș, Bistrița, Harghita, Alba, Iași).
O legătură specială am legat cu Liceul Spiru Haret
din Chișinău, condus de către domnul director, Victor
Ambroci, răspunzând invitației acestuia, precum și a
doamnei Valentina Osoianu (coordonatoarea ansamblului liceului), de a participa, în calitate de invitat
special, la Zilele Liceului. Legătura s-a păstrat în timp,
astfel că, anul acesta, ne-au întors vizita, participând
la evenimentul dedicat sfințirii noului sediu al școlii
din Bilca.
Activități diverse și ample am desfășurat împreună cu grupul Bilcuța, iar bucuria mea cea mai
mare, este că, în scurt timp am ajuns la sufletul omului
iubitor de frumos. Am fost apreciați pretutindeni, pentru autenticitatea portului, dar și a cântecelor noastre,
de aceea, oriunde mergem, cu mândrie spun că reprezentăm Bucovina autentică, Bilca, vatră folclorică și
leagăn de legendă.
Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să îmi dea
sănătate să pot continua această muncă frumoasă, să
inspir cât mai multe generații de elevi, transmițându-le
dragoste și respect pentru valorile neamului nostru.
Doamna educatoare, Teacă Oltea : “Am trăit
alături de grupul Bilcuța, emoții și sentimente nebănuite.Am legat prietenii și am vizitat locuri deosebite.Am învățat ce înseamnă să participi la o filmare,
lucuri care, poate, ți se întâmplă odată în viață și de
care trebuie să profiți. Am văzut crescând acești copii,
învățând să reacționeze în diverse situații, dar mai ales
i-am văzut transformând cântecul și portul popular,
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într-un fapt de viață, parte din viața lor, iar acesta este
mare lucru. O felicit pe doamna învățătoare pentru tot
ce a făcut și îi doresc mult succes în continuare! Să nu
se abată niciodată de la acest drum frumos!”
Doamna educatoare, Rusu Livia: “Sunt mândră de elevii noștri și de colega mea, doamna Elena
Negru! Particip cu mare drag la toate evenimentele organizate de ei și îmi aduc sprijinul cu tot ce se
poate, căci sunt și eu o mare iubitoare de folclor și
tradiții și am reuși să transmit acestă pasiune, nu doar
elevilor, ci și fetei mele, Rusu Angelica, cu care mă
mândresc și care a participat la numeroase filmări și
spectacole, alături de grupul Bilcuța și doamna Elena
Negru. În mâinile copiilor noștri stă viitorul, de aceea
noi, dascălii, suntem datori să îi învățăm să iubească
frumosul, tradițiile și obiceiurile neamului nostru”.
Doamna învățătoare, Puha Mirela: ”Alături
de fiica mea, Teodora, dar și alături de alți elevi, membri ai grupului Bilcuța, am participat la multe și deosebite spectacole și filmări. Este minunat să fii și în
altă ipostază alături de copilul tău, dar și de elevi, să
împarți aceleași emoții când urci pe scenă, sau când
te vezi la televizor. Sunt trăiri unice pe care sunt fericită că le-am trăit. Îi doresc doamnei Elena Negru
și grupului Bilcuța, viață lungă împreună pe frumosul

drum al cântecului popular și nenumărate succese!
Suntem mândri de ei!
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DOMNUL MEU ÎNVĂTĂTOR

educatoare Galan Maria Liliana
Stau nemișcată în banca mare care-mi ajunge
aproape până la bărbie, cu ochii țintiți spre ușa de culoare gri. Inima îmi bate cu putere, aproape să-mi sară
din pieptul mic. Codițele mici legate cu funde uriașe
albe, parcă mă trag de păr din ce în ce mai tare, iar
uniforma cu pătrățele alb-albastre și șorțulețul cu bârzoi, îmi acoperă cu greu genunchii care tremură parcă
de frig. „Cine va veni și cum va fi?”. Ușa se deschide
larg, iar în prag apare un tânăr înalt, subțirel, cu ochii
mici, îmbrăcat cu un costum de culoare gri închis cu
dungi fine albe. Sub braț poartă catalogul și în mână
ține niște bucăți de cretă albă.
-„Bună dimineața, copii!”
Toți copiii se ridică în picioare și răspund în cor:
-„Bună dimineața, tovarășe învățător!” , iar
domnul continuă:
-„Mă numesc Teacă Mihai și anul acesta voi fi
învățătorul vostru.”
Glasul îi răsună în clasa înaltă cu pereții albi și
cu podelele curate din lemn. Niciunul dintre copii nu
mai respiră parcă. Domnul învățător așează catalogul
pe catedră și creta pe marginea tablei negre. Se apropie de catalog și începe să-l răsfoiască cu grijă, citind
cu atenție numele copiilor. Vocea lui răsună grav, iar
fiecare se ridică în picioare și răspunde atunci când își
aude numele.
-„Puha Maria Liliana”
-„Prezent!” Mă privește pentru o clipă și parcă un zâmbet îi apare în colțul gurii; Poate fundițele
mele mari sau bretonul scurt care-mi iese neastâmpărat de sub bentița albă, îl amuză pentru o clipă. Trece
mai departe. Ajunge la sfârșitul catalogului, îl închide
fără zgomot, apoi ne privește lung.
„Astăzi vom vorbi despre cum v-ați petrecut vacanța de vară….Și timpul se scurge repede, iar
cei mai curajoși ridică mâna și povestesc. Domnul
învățător aprobă mișcându-și capul în sus și în jos.
Ne-am mai liniștit, pare să fie un om bun.
Așa l-am cunoscut eu pe domnul învățător,
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elevă fiind în clasa a II a, la Școala Primară nr. 3, Bilca. Era în toamna anului 1977, când, tânărul absolvent
al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, după
doi ani petrecuți la o școală din Tîrgu-Frumos, avea
să vină și să rămână pentru totdeauna învățător la Bilca. Un om bun, drept, răbdător, inventiv, pasionat de
muzică și de fotografie. Parcă-l văd și acum cum îmi
aranja fundițele și bretonul fin care se zburlea în toate părțile. Urma să devin pionieră, iar poza mea avea
să rămână pentru multă vreme, împreună cu altele, pe
Panoul Onoarei.
Nu pot să nu-mi amintesc cu câtă atenție și
răbdare a pus în scenă grupul satiric „Vede tot”, cu
care am participat și am fost premiați la Gura Humorului, la faza județeană „Cântarea României”
A înființat grupul de chitariști „Muguri noi”
și în fiecare săptămână ne întâlneam la școală sau
la Biblioteca Comunală pentru a repeta:„ Trăim în
miezul unui ev aprins / Și dăm însuflețirii noastre
vamă,/ Cei ce nu ard dezlănțuiți ca noi / În flăcările
noastre se destramă.”
Participam la toate spectacolele și serbările școlare, unde de fiecare dată eram aplaudați și
felicitați. Pentru noi, copiii, emoțiile era fără margini,
dar și bucuria era pe
măsură.
Ne-am regăsit
mai târziu la gimnaziu, unde domnul meu
învățător avea să-mi
devină profesor de muzică, punând în scenă
grupuri de copii care
cântau pe mai multe
voci. Îmi plăcea nespus
de mult, iar unele cântece îmi răsună și acum
în urechi: „Cucule pasăre sură/ Ce tot cânți la noi pe șură/
Cuculeană lugojană, cuc”.
Parcă ieri…Stau lângă fereastră și privesc valsul fulgilor albi de nea, iar în spatele lor, într-un fundal
feeric, frânturi de amintiri care mă vor însoți pentru
totdeauna, dansează și ele.
A trecut ceva vreme, dar parcă mă văd la începutul verii anului 1978, ținându-mă strâns de piciorul domnului meu învățător. Lacrimi îmi curg șiroaie
pe obrajii palizi „de ce trebuie să pleci, domnule
învățător?”
Rămân cu gândul care-mi zboară precum ful-
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gii de nea și o idee poate prea filosofică îmi vine în
minte: viața e scurtă, dar e fantastic de frumoasă. Toți
întâlnim în drumul nostru persoane de la care putem
învăța, chiar și lucruri care pot părea mărunte, neînsemnate, dar care, răstălmăcindu-le, peste timp vor deveni importante și de neprețuit. Mulțumesc domnului
meu învățător pentru bunătatea, răbdarea și modestia
pe care mi-a insuflat-o și vreau să știe că-l voi ține de
mănă tot restul vieții mele.

MENTORUL DIN BANCĂ, MENTORUL
DIN UMBRĂ

Prof. Ieșan Cristina
Viaţa ne aduce în cale oameni. Din clipa în
care ne naştem şi până în cea din urmă zi, cunoaştem
oameni care ne vor influenţa destinul mai mult sau mai
puţin.
Mama, prima persoană din viaţa fiecărui om,
e poate pionul principal din jocul numit viaţă. Pentru
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mine aşa a fost. Ea m-a făcut să iubesc şcoala şi să-mi
doresc, asemeni ei, să modelez suflete şi minţi.
La 22 ani, o zi de septembrie mă găsea plină
de emoţie, la catedră. Ochii curioşi ai celor din bănci,
florile din mâinile lor, acea toamnă frumoasă... îmi
sunt amintiri tare dragi!
Poate aşa este începutul pentru fiecare dascăl. Pentru mine a fost cu siguranţă mai special
pentru că aveam să descopăr că am nişte colegi deosebiţi. Majoritate aflaţi în ultimii ani ai carierei lor
didactice, m-au primit cu braţele deschise ca pe copilul lor! Nu exagerez cu nimic când spun că pentru
mine au fost părinţi, prieteni dar şi adevăraţi mentori.
Dacă astăzi sunt ceea ce sunt, e datorită lor! Pentru
că de la fiecare am învăţat lecţii importante. Punctualitatea domnului profesor Cuciurean Gavril, modestia
doamnei profesor Corfus-Galan Ileana, profesionalismul doamnei profesor Puha Violeta, corectitudinea
domnului învăţător Teacă Mihai, dragostea pentru
copii a doamnei educatoare Teacă Oltea, dedicarea
domnilor învăţători Motrescu Ion şi Maria... fiecare
şi-a pus amprenta asupra mea şi nu pot decât să le fiu
recunoscătoare mereu!
Pentru sutele de copii care le-au fost elevi, au
fost şi le-au rămas modele demne de urmat. Mulţi dintre ei au ales să fie şi ei dascăli sau au devenit oameni
importanţi. Ţin minte că atunci când îmi povesteau
despre viaţa la catedră, cele mai frumoase amintiri
erau legate de aceşti elevi. Pentru ei au fost speciali.
Atât de speciali încât de multe ori au învăţat de la ei
adevărate lecţii de viaţă. Şi lucrul acesta este important. Să ştim să ascultăm, să privim, să învăţăm.
Pauzele sunt iubite de elevi şi sunt o relaxare. La fel erau şi pentru mine pauzele din primii ani
la catedră. Ne adunam cu toţii în micuţa cancelarie
şi povesteam. Farmecul acelor poveşti l-am resimţit
acum, când pentru a concepe acest articol, le-am cerut ajutorul. Cu mult drag şi-au adus aminte de foştii
elevi. I-am ascultat cu atenţie şi cu fiecare poveste, am
realizat un lucru. Cât de mult te asemeni cu cel care te
însoţeşti!
Aceiaşi copii le-au rămas în suflet, aceleaşi
motive i-au făcut să-i aleagă. Copii care prin muncă
asiduă şi cu multă ambiţie au reuşit să studieze şi să
devină CINEVA. Toţi avem un scop în viaţă, toţi suntem cineva dar ei au un loc şi un rol aparte.
Familia Negru Ioan şi Elena. Doi oameni
simpli, de la ţară, care însă au reuşit să-i facă pe cei
trei copii, să-şi întindă aripile şi să zboare tot mai sus.

anul XXI serie nouă, nr.1, ianuarie 2018

MENTORUL CARE INSPIRĂ

Costică, Aura şi Simona. Ei sunt trei dintre elevii care
au reuşit să impresioneze prin parcursul lor în viaţă!
Doi dintre ei, profesori deosebiţi, apreciaţi atât de elevi
cât şi de colegi iar mezina, absolventă de Drept, încă
studiază. La şcoală au fost elevi cuminţi şi respectuoşi. Aşa cum au fost şi crescuţi! Părinţii lor care le-au
insuflat dragostea pentru carte au fost si sunt un model
pentru întreaga comunitate. „Mai rar aşa oameni!” aşa
i-a descris doamna învăţătoare Motrescu Maria. L-a
învăţat pe tatăl şi mai târziu pe cel care peste ani avea
să devină directorul şcolilor din Bilca.
Ne mândrim şi cu primul doctor în muzică din
Bilca, domnul profesor de la Clubul copiilor şi elevilor
din Rădăuţi, Mucea GeorgeToderică. Acest copil, tot
din famile de oameni simpli, a impresionat prin felul lui de a fi. Ca elev era atât de sârguincios! Dacă
în primii ani de şcoală era un elev obişnuit, treptat a
dovedit că dacă vrei,se poate! Horodnic Vasilică, un
tânăr doctorand la Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava îi este nepot. Aceeaşi dragoste de cultură,
un alt domeniu frumos, geografia. „Familia lor a făcut
tot posibilul ca ei să-şi urmeze visele, iar ei cu drag au
muncit şi au reuşit! Meritul e al întregii familii” concluzionează domnul profesor Cuciurean Gavril
Cu mulţi ani în urmă rămâneau doar cu mama
lor, o tragică întâmplare lăsându-i orfani de tată. Ţibu
Vlăduţ şi Dana. Doi copii frumoşi şi cuminţi care au
urmat un traseu asemănător şi au ales Academia de
poliţie din Sibiu. „Mamei lor nu i-a fost uşor de una
singură dar mereu am văzut-o cu zâmbetul pe buze!
Un om puternic, un model de urmat!” spune cu lacrimi
în ochi domnul învăţător Motrescu Ion.
Şi lista ar putea continua cu zeci de nume
care au rămas întipărite în sufletele foştilor dascăli.
M-a surprins căldura cu care au vorbit despre foştii
lor elevi. Şi de familiile lor, părinţii care au pus şcoala
mai presus de orice!
Dincolo de şcoală, profesori şi colegi, dincolo de viaţa profesională, suişuri şi coborâşuri, succese
şi eşecuri, sprijinul familiei este esenţial. Căldura de
acasă, dragostea nesfârşită a părinţilor, sprijinul necondiţionat al familiei, sunt la urma urmei, mentorul
din umbră, cel care are rolul principal în evoluţia copilului.
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prof. Livadariu Mihaela Elena
Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca
În primul rând câteva repere biografice, revelatorii despre doamna MARIA IRIMESCU. A fost
profesor de matematică între anii 1975-2009 la Şcoala
Gimnazială „George Tofan” din Bilca. Filozofia vieţii
doamnei profesor denotă optimism, cultură, corectitudine, profesionalism, înţelepciune. Fără îndoială este
un spirit liber, un model, un adevărat mentor care inspiră prin cuvântul dat, responsabilitate, jertfă.
Care a fost motivul pentru care aţi vrut să
urmaţi această carieră?
Încă din clasa I, doamna învăţătoare a întrebat ce vreau să devin când voi fi mare, am răspuns
foarte hotărâtă : profesor de matematică, eu provenind
dintr-o familie de oameni simpli. În urma colectivizării din 1962, părinţii mei fiind deposedaţi de „bruma
de avere” ne-au sfătuit că şcoala este zestrea noastră.
Cum eram trei copii, toţi fruntaşi la învăţătură am dus
îndemnul tatălui la realitate.
Ce discipline aţi predat?
Matematică, fizică, arte plastice.
Care au fost avantajele şi dezavantajele?
Despre ce avantaje poţi vorbi profesor fiind?
Poate doar concediile mai lungi decât în alte domenii
de activitate, posibilitatea de a cunoaşte oameni, de a
lucra cu ei, de a modela minţi şi suflete cu gândul că
o mică cărămidă în edificiul numit OM este pusă şi de
Tine.
Dezavantaje.... sunt multe. Chiar dacă nu-mi
place, salarizarea este cel mai mare impediment în a
fi model, apoi dotarea precară a şcolii de atunci, lipsa
unei biblioteci. De altfel trebuia să fiu actriţă, agent de
circulaţie, agent sanitar, formator politic.
Cum erau generaţiile anterioare de elevi?
Erau sârguincioşi, respectuoşi, interesaţi să
cunoască. Elevii de altădată mă aşteptau la uşa clasei
unde predam să-i lămuresc la o problemă de Gheba.
O simplă întrebare care le elucida misterul îi făcea să
exclame: Dar ce uşor e? Astăzi aceşti foşti elevi sunt

21

ŞCOALA BUCOVINEANĂ
ingineri: unul e la o firmă de proiectare în America,
iar celălalt e inginer constructor în cadrul Consiliului
judeţean Suceava.
Ce sfat aveţi pentru elevii din ziua de azi?
Mi-ar plăcea să fie luate în seamă sfaturile:
Dragi elevi, luaţi de la profesorii voştri tot ce
vă dăruiesc din suflet: cunoştinţe, sfaturi, norme de
conduită pe care nu le primiţi din altă parte!
Respectaţi-vă profesorii şi lucraţi împreună,
nu împotriva lor! Profesorul tras de mânecă pentru a
lămuri un elev este un om fericit.
Învăţaţi! Învăţătura dezvoltă, educă, transformă, deschide drumuri, căi, dă posibilitatea realizării
voastre.
Încercaţi să profesaţi ce vă place! Munca făcută cu plăcere e mai uşoară.
Cum a fost să fiţi profesor în mediul rural?
Toată viaţa de profesor e o experienţă frumoasă. De altfel, citându-l pe Lucian Blaga: „Veşnicia s-a
născut la sat”. Aici timpul e incomensurabil, aici totul
are altă optică, mai apropiată de esenţă, de divinitate,
totul transcende . A educa un copil e un apostolat, profesor înseamnă misiune. E greu să fii profesor, dar e şi
o onoare. Dar câte obligaţii decurg de aici? Câte sacrificii faci? Aş aminti 5000 de ore suplimentare neremunerate în nici un fel, dăruire, dorinţa ca şi aici să prindă
contur visele, să devină realitate pentru că matematica
poate fi un obstacol chiar la sfârşitul gimnaziului.
La sat oamenii se cunosc, se salută, se respectă, respectă înaintașii, profesorii, ca urmare bunul simţ
primează. Colaborarea este mai lesne de realizat, iar
odată ce ai obţinut respectul şi încrederea membrilor
comunităţii e necesar să nu dezamăgeşti, să fii vertical.
Sunteţi mulţumită de misiunea dumneavoastră?
Da. Am lăsat în urmă patru profesori de matematică, am ajutat la formarea elevilor care astăzi sunt
doctori, ingineri, profesori, jurişti, avocaţi, asistenţi
medicali, oameni simpli. Mi-am îndeplinit menirea ca
profesor chiar şi pentru un singur lucru: fiind pensionată
părinţii m-au rugat să suplinesc catedra de matematică.
În aproape 40 de ani de activitate didactică
aţi întâlnit elev model? Aţi învăţat de la elevi? Ce v-a
impresionat? Ce v-a rămas în suflet?
Da. M-a impresionat un băiat care la sfârşitul
clasei a VIII- a venit la şcoală cu un braţ de flori pentru toţi profesorii. Eu l-am întrebat: Mircea, ce faci cu
buchetele astea? El a răspuns cu lacrimi în ochi:
Doamna dirigintă, am venit să vă mulţumesc
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pentru tot ce-ati făcut pentru mine! A oferit flori tuturor. Nu cred că există mai mare mulţumire. O altă
elevă a dat la facultatea de matematică şi nu a luat examenul. A venit total debusolată, iar eu i-am spus că
trebuie să mai încerce, dar mai hotărâtă. Al doilea an a
intrat la facultate si a venit să îmi zică:

Doamna profesoară, la primul subiect nu
ştiam, dar îmi suna în minte vocea dumneavoastră care
striga că trebuie să pot şi aşa am început să scriu, s-a
limpezit mintea mea.
O fostă elevă, astăzi învăţătoare în Vicovu de
Sus , m-a întâlnit după 20 de ani şi mi-a mulţumit.

Această recunoştinţă e pentru mine cel mai frumos dar.
Au fost modele de perseverenţă, de interes cognitiv şi
spiritual.
Rigoarea şi corectitudinea ştiinţelor exacte
pot crea o fuziune a ceea ce este sensibil, frumos, delicat, spiritual? Pot inspira?
Da. Matematica e poezie, e o simbioză cognitivă,
e omniprezentă. Matematică se găseşte la fizică, chimie,
muzică, geografie, iar extrapolând matematica e viaţă.
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Care a fost cea mai neplăcută experienţă pe
care aţi trăit-o ca profesor?
Primii trei ani de activitate didactică.
Viaţa familială. Viaţa socială. Viaţa profesională. Viaţa spirituală. Cum găsim un echilibru
între aceste patru componente?
Multă energie, dăruire, dragoste, organizare
şi mai ales respectarea unui sitem de valori creştine.
De altfel, muncind de dimineaţă până seară, uiţi că în
jurul tău sunt şi interese, îti vezi de drumul tău şi ajuţi
şi pe alţii să găsească propria cale, să gaseasca direcţia
potrivită în „intersecţiile existenţiale.”
Ce valori trebuie sa detina un mentor? Ce
valori trebuie să transmită?
In primul rand credinta, rabdare si dragoste,
apoi professionalism. Lipsa de valoare a profesorului
duce la o lipsa de valoare a elevului. Familia, biserica,
şcoala sunt esenţiale în educaţie. Mentorul formează
OAMENI. Dăruieşte fără să aştepte răsplata.
Matematica este forma cea mai pură a abstracţiei. Cum combinăm matematica cu celelalte tipuri de
inteligenţă?
Eu sunt de părere că nu învăţăm doar ca să
dăm examene, căci altfel am fi analfabeţi funcţionali.
Noi vrem să dezvoltăm mintea copilului, să-l formăm,
nu vrem recitări de teoreme. Mentorul dezvoltă lumea
în care trăieşte, se inspiră din ea şi o inspiră. Asta îl
face admirabil.

MENTORUL CARE INSPIRĂ
IZVOR DE LUMINĂ ÎN CALEA MEA

Înv. Motrescu Otilia Luminita
„A educa copiii cum trebuie, iată toată morala
noastra! Casa parintească este o grădină in care
creste cea mai nobilă floare: floarea umană. Pe
aceasta o avem de ingrijit. Ea trebuie sa devie tare,
pentru a putea purta roade sanatoase.” (Carneri)
Aduceri aminte năvălesc la poarta sufletului.
Deschid larg uşa şi un noian de amintiri pătrund…
îmi umplu gândurile, mă răscolesc, mă inspira şi mă
îndeamnă să aşez pe hârtie cuvintele, pentru ca acestea
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să devină o poveste, o poveste adevărată, care să ajungă la toţi cei care au cunoscut-o pe mama mea, doamna
educatoare Mucea Livia, un om care a trecut modest
în altă lume, dar care a lăsat în urma o moştenire preţioasă, moştenire care a devenit izvor de lumină pentru
mulţi dintre locuitorii acestui sat, unde vreme de 40
de ani a călăuzit cu răbdare, modestie si pasiune, paşii
a zeci de generaţii de copii.
S-a născut in anul 1936, în comuna Straja, întro familie de oameni simpli, cu credinţa in Dumnezeu,
oameni modeşti, dar cu darul de a insufla copiilor,
patru la număr, dragostea spre învățătura, chiar dacă
vremurile erau tulburi, chiar dacă erau neajunsuri, toţi
fraţii au urmat școli care le-au asigurat un viitor frumos, meserii frumoase.
În anul 1954, Mucea Livia, a venit in comuna
Bilca, proaspăt absolventă a Școlii pedagogice de învăţători din Rădăuţi, primind repartiţie aici, in acest sat
de oameni gospodari, unde în anul 1955 și-a întemeiat
o familie, alături de Ion Mucea, o familie pentru care a
fost liantul care a menţinut legătura și iubirea între copii, nepoţi, chiar dacă unii dintre ei erau la mare distanţă
de Bilca. Sărbătoare, pentru familia Mucea, însemna reuniune de familie într-un cămin cald și primitor, însemna bucurie, bunătate și împlinire. Scria poezii pentru
nepoţi ori de câte ori era vreun eveniment.”
Afară ninge liniștit
Si-i vremea atâta de frumoasă
Dar eu sunt puţin răcit
Si-s nevoit sa stau in casa”
“In Bilca toţi copiii sunt cuminţi
Dar între ei, eu-s cel mai bun
De nu mă crezi întreabă-mi părinţii, frăţiorii
și bunicii
Chiar și pe doamna educatoare
Sau pe cine vrei matale, iubite Mos Craciun.
Sunt harnic, vesel, nu sunt mofturos
Si cu toata lumea sunt politicos
Acuma n-o sa mă laud ca sunt sfant
Sunt la fel ca toți copii de pe acest Pământ
Iar când fac vreo prostioară
Nu o fac din inimioară
Dar sunt mic si nu-mi dau seama
C-o pot supăra pe mama
O iubesc atât de mult
Si mereu eu o ascult
Iar de câte ori greșesc, mă auto-pedepsesc
Mă vâr repede-ntr-un cot
Și niciun cuvânt nu mai scot”
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Fiecare copil își începe calea spre învăţătură la
vârsta de trei ani. Pentru fiecare micuţ singurul loc cunoscut la acea vârstă este casa, singurele persoane apropiate sunt mama și tata și când din locul prietenos numit acasă, te desprinzi și pășești în sala spațioasă de la
Şcoala, unde 35 de copii.. in vremurile când mama mea
era dascăl, când atâtea priviri necunoscute te înconjurau,
când rămâi singur în lumea asta mare, pe buzele cărui
copil ,,nu au stat vorbele tremurânde “doamna educatoare”, cine nu i-a rostit măcar o dată numele la ceas
de mare” suferinţă”, când șireturile de la papucei ii creau mari necazuri şi nu le putea lega, sau când colegul
i-a luat jucăria și lacrimile ii năpădeau obrajii, cine nu
şi-a pus toata nădejdea in educatoare, când ameninţarea
unei bătăi, ca-ntre colegi de 3 ani îl păștea, în sufletul
cărei fiinţe, nu exista cel puţin o imagine, o întâmplare,
o aducere aminte despre anii petrecuţi la grădiniță, cine
nu are un gând frumos, despre fiinţa care in cei mai firavi ani din viata, s-a apleacat cu osteneala dar fără să
se plănga,asupra celor maimici scolărei.
Aplec cu recunostinţă fruntea pentru a aduce
un omagiu omului care m-a educat, care m-a format si
căruia ii datorez ceea ce sunt astăzi.Mama mea, educatoarea mea, cea care a stat in spatele meu, care mi-a calăuzit paşii in viată m-a modelat şi mi-a insuflat dorinţa
de a urma aceeasi meserie, pentru a continua ceea ce ea
a făcut cu atata dedicare şi seriozitate ataţia ani de zile,
să contribui la randu-mi la educarea altor si altor copii.
Este o datorie morală,să-i multumesc si cuvintele mele să se transforme in fapta ,iar fapta să ia
drumul spre paginile revistei dedicate “Scolii George
Tofan “ Bilca, şi aceste randuri să i le dedic ei,ca dincolo de nori să poata zambi ingerilor, cum numai ea
putea să o facă,şi să spună cu bucurie ”Fata mea… si
ea este invătătoare! ”
Una din lecţiile cu care am crescut ,a fost aceea
de a fi mereu pregatită pentru ceea ce-mi poate oferi viata.Sunt momente in care ai bucurii, ai reusite, te bucuri
de succes, dar şi momente in care valurile vietii te izbesc
puternic de mal, m-a invatat ca ambele situatii sunt la
fel de importante, succesul iţi asigură fericirea, iar eşecul
iţi aduce experienţa şi perseverenţa,te ridici şi mergi cu
fruntea sus mai departe.Nici una dintre aceste trăiri nu
trebuie să-ţi schimbe modul de a găndi si a acţiona.
M-a invăţat de-asemenea să fiu un om
puternic,dar să nu fiu obraznică,pedepsea orice indrăzneală a mea lipsită de bun simt, spunea să-mi
spun punctul de vedere ,dar nu folosind o atitudine
agresivă,poti fi la fel de bine auzit si inteles folosind
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un ton cald, m-a invătat sa fiu mandră ,dar nu arogantă, m-a invătat să fiu modestă, dar să nu fiu umilă.Am
invătat cat de mult inseamnă să-ti respecţi cuvăntul
dat, să fii un om de onoare, am invăţat ce inseamnă disciplina, ascultarea si indeplinirea obligaţiilor,am invăţat să fiu un om performant, am invătat să dau valoare
lucrurilor.Sfaturi demne de urmat, de scris cu litere de
aur in cartea vieţii oricarui om!
Am incercat ca acesta să fie crezul meu,să nu
o dezamăgesc,iar daca uneori am facut-o a ştiut ca imi
pare rău şi ca voi repara ceea ce am stricat.
Şi poţi spune că ti-ai atins obiectivul atunci
cand vezi că esti privit cu dragoste de copii din clasă,
cănd părinţii acestora te apreciază si te respectă, cănd
primesti felicitări făcute cu mănuta lor, in care iti scriu
stangaci,,te iubesc doamna”, cand la liceu fiind vin in
vizita plini de recunostinţa cu buchete de flori , cand te
saluta prieteneşte pe strada, cand ajung la casele lor şi
te sună de sărbători, cănd au propriile meserii si sunt
apreciaţi la locul de munca.
Şi pentru ca am vrut sa privesc dincolo de influenţa care a avut-o Mucea Livia in dezvoltarea personalităţii mele, mi-am propus sa stau de vorbă cu
cateva personae care au cunoscut-o in calitate de educatoare a lor,sau in calitate de colegi de serviciu.
Depăn amintiri alaturi de Domnica Vasilean,
născută in anul 1949, si reprezentand prima ei generaţie de copii in anul 1954, anul venirii sale in Bilca.
‘’Au trecut 63 de ani de cand umblam la gradiniţa, clasa era in spatele dispensarului, am fost colega
cu Cuciurean Gavril, cel care a fost director la scoala,
cu doamna Catrinuţa Campeanu, invaţatoarea, cu Petrea Cirdei, cu el ma punea doamna sa joc la serbare!
Era o doamnă tare buna,s-a avut bine cu toata lumea,
cred că nu este om in satul asta sa spună un cuvant rău
despre ea”.
Doamna Muntean(Balan) Doina,invatatoare-a
facut parte din generatia 1969.
‘’Anul 1973, a fost anul cand m-am desprins
din bratele mamei, si am păsit cu emotie pragul scolii
unde doamna educatoare a devenit a doua mama.Imi
aduc aminte ca folosea mult material didactic,sămburi de
prune, in cosulete confectionate din carton, au fost sursa
de inspiratie la lectiile de matematica.Imi amintesc cum
eu cantam”Are mama o fetită căt un ghemotoc “, iar tu
Otilia recitai poezia “Catelusul Schiop”, si tineai in mana
un catelus de plus.Impunea disciplina, ne spunea sa ne
aliniem, iar pentru mine era un cuvant necunoscut, insă,
toţi eram cuminţi o iubeam si o ascultam”.
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Doamna Calancea (Muntean ) Adela-medic
specialist oncologie - ultima generaţie dintre elevii
mamei mele,1990
-Consideri ca gradiniţa si-a pus intr-un fel amprenta asupra personalitaţii tale?
“,,Stiţi ca cele mai importante achizitii se
insuşesc atat potrivit expresiei in” cei şapte ani deacasa”,cat si din punct de vedere medical, achizitiile
neurologice importante se petrec tot in acesti 7 ani.
De la 3 ani copiii trebuie sa-şi petreaca jumatate
din zi in colectivitate,in gradiniţa, pentru a acumula un grad de independenţa,iar aici intervine rolul
educatoarei,intr-adevar poate informatiile ştiinţifice
nu sunt atat de mari,dar iti asigura paşii spre invaţare.
Aici inveţi sa numeri, sa desparţi in silabe si ce este
cel mai important,te formezi in primul rand ca om,la
gradiniţa inveţi sa imparţi,sa fii bun,sa fi prietenos,,sa
nu fii rautacios,sa nu discriminezi, sa nu fii violent, sa
comunici, sa negociezi,sa obtii ceea ce-ti doreşti printr-un mod astfel incat sa nu-l raneşti pe cel de langa
tine.Achiziţiile morale,sunt cele care te definesc ca
om.La gradiniţa inveţi ce-i munca, să te adaptezi unui
program, si din punctul meu de vedere educaţia isi
pune bazele incepand inca din gradiniţa.
La grădinita iti descoperi pasiunile ,inveti un
anumit rol (in diferitele scenete care se fac),iti descoperi inclinatiile,probabil ca invătător puteti vedea diferenta intre un copil care a mers la grădinita si unul care
nu ofrecventează .
Stiu că intre tine si mama mea, a fost o relaţie
specială de-a lungul timpului, dincolo de terminarea
grădiniţei,ce-mi poţi spune despre asta?
Da, ea a fost omul care mi-a insuflat abilitatea
pentru invăţătura, pentru comunicare curajul de a-mi
invinge tracul de scena, lucruri care m-au ajutat foarte
mult de-a lungul anilor de studiu.
Ea a fost cea care a ţinut locul mamei, aveam
doi ani cand am intrat la gradiniţa, apoi, greutăţile vieţii au facut ca mama mea să plece la munca in străinatate si-mi amintesc cu drag că ea compunea poezii
personalizate pentru diferite ocazii,pentru mulţi copii
din grădiniţa.
‘’Mamica mea-i departe,
Dar eu, de-aici din Bilca
Si n-a putut sa vie
De la bunicii mei
Sa vadă cum fetita
Trimit pentru mamica
Ii spune-o poezie
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Un dar de ziua ei.”
Doamna educatoare si-a pus amprenta in
amintirea tuturor,imi amintesc serbarea cand la camin
s-a spus ca doamna Livia iese la pensie,pe langa faptul
ca plangeam noi, care eram viitori scolari si ne desparteam de ea, lumea in sala plangea,a fost o reactie
emotional la nivel general, era trist pentru toata lumea,
pentru ca nu era familie in care sa nu fi fost cel putin
un membru din casa care să nu fi fost la ea la gradiniţă.
Cred ca puţini sunt oamenii care au venit in sat
,s-au stabilit aici ,au ramas si au iesit la pensie, dintr,-o
profesie.,Mama (Galan Doina-invatatoare), tot timpul
vorbea foarte frumos despre doamna, si.a pus amprenta si in educaţia ei.
Activitaţile erau diversificate , ziua in care
era teatru de păpusi, era cel mai aşteptat moment din
săptămăna, nu era o zi clară, si aşteptam ziua aceea
cu nerabdare, era evenimentul cel mai important, işi
modifica vocea şi eram fascinati cum se transforma in
atatea personaje..Deasemenea avea un dar de a povesti foarte frumos,ne spunea povesti cu talc, poveşti
moralizatoare,din care invatam multe lucruri,uneori
emotiile erau atat de mari incat ne curgeau lacrimi din
ochi..La serbare ii integra pe toti 35 de copii, invăţam
să dansăm, nu erau niciodată două serbări la fel.
Poate nu toţi adulţii isi aduc aminte foarte
multe lucruri din grădinita,dar acolo s-au format prietenii adevarate, nealterate de orgolii, de invidie, relaţii
vechi si sincere care dureaza .
Hadranyi Ildiko, colegă de serviciu:
Imi aduc aminte cu drag de mama ta, a fost
o colegă adevărată, o fire energică, harnică, plină de
inițiativă, un exemplu pentru noi cei mai tineri. Întotdeauna spunea, „haide să facem”.. nu, „trebuie să
faceți”. Chiar dacă la un moment dat nora ei (Gabriele
Mucea) era directoare, nu s-a sustras de la îndatoriri, nu
a profitat de funcția acesteia. Avea un discurs liber și
plin de învățătură, a spus odată la o lecție de dirigenție
la final de clasa a VIII-a, eu eram dirigintă, un lucru
care-l țin minte ”In viață poți să pierzi orice, pic cu pic,
dar, dacă nu-ti pierzi speranța, n-ai pierdut nimic.”
Este emoționant, este măreț și sublim să poți
să te întorci in timp cu recunoștință și să dedici o parte
din tine, celui care ți-a croit drumul în viață, pentru că
dincolo de știință, un dascăl este cel care te face să-ți
cunoști limitele, să te apreciezi, să-ți cunoști sufletul și
să fii ceea ce ești astăzi și vei fi mâine.
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DIN VIATA UNUI PROFESOR,ASA CUM
A FOST...

Prof.Cuciurean Paraschiva
Mă numesc Cuciurean (Boeru) Paraschiva și
m-am născut într-un orășel din nordul Dobrogei cu
nume turcesc Bagdad (tatăl munților ori Sinaia Dobrogei, cu păduri de tei). Părinții mei au fost oameni
simpli-țărani- și au avut împreună 9 copii, eu fiind ultimul. Când m-am născut, în anul 1950, mama mea a primit drept premiu 10 kg de boabe de porumb de la stat,
pentru că a născut copil după război. Era foarte greu, la
moară n-a putut ajunge, dar la râsnița , da. Străbunicii
mei au fost colonizați în Dobrogea, după războiul de
independență din 1877 prin legea însurățeilor. Bunicii
tatălui au venit din Banatul sârbesc, iar cei ai mamei
din Vălenii de Munte- Prahova. Au primit pământ si au
rămas în Dobrogea. Mama îmi poveste că, mică fiind,
la 1 copil român erau 100 de turci. Foarte adevărat, de
altfel, pentru că și astăzi mai există moscheea (geanie),
un monument funerar, multe sate au nume turcești și
cuvinte în grai.
Am avut o copilărie modestă, dar fericită. Fiind cea mai mică am fost iubită și alintată de toți. Am
făcut Școala generală și liceul în Bagdad. Am fost un
copil ascultător și am învățat bine atât la gimnaziu cât
și la liceu. Vreau să menționez că în Dobrogea au fost
și sunt pe lângă români și alte naționalități: aromâni,
turci, tătari, ruși lipoveni, greci, armeni, italieni etc. În
clasă la liceu, două treimi erau macedoneni din satele
din jur. După terminarea liceului, voiam să mă calific.
Norocul meu a venit de la o colegă de liceu, care m-a
chemat să suplinesc la școala din sat. Acolo am prins
drag de meseria de profesor și am putut să mă pregătesc pentru admitere. În anul 1964 tatăl meu a decedat
la vârsta de 64 de ani, iar mama mea avea pensie de
la C.A.P. doar 125 de lei. Când a venit vorba de mers
la facultate, mama mi-a spus așa: dacă tu crezi că poți
învăța și iei bursă du-te, dacă nu, mama n-are bani să
te ajute. Odată le-am spus elevilor mei că am învățat
la școala generală și la liceu la lampa cu petrol iar ei
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s-au amuzat.Nu aveam curent electric dar am învățat
din ambiție și dorința de a reuși. Am fost admisă la Facultatea de Stiințe Naturale și Agricole, la Constanța,
fiind o studenta bună, mereu bursieră. Așadar, în septembrie 1974, m-am prezentat la post, la Scoala nr.1
Bilca. Mama nu s-a opus și nici nu m-a compătimit,
mi-a spus așa :Du-te la postul tău ,că ai învățat mult și
să nu spună nimeni că nu ești calificată; să dai bună
ziua la oameni și să nu pui note mici la elevi.
La sute de km depărtare n-a fost ușor pentru
un tânăr, mai ales fată. Am avut de luptat cu dorul de
casă, cu lipsa fructelor și a legumelor. Cel mai mare
dușman al meu a fost și este frigul. Ce m-a impresionat
cel mai mult în acest colț de Bucovina a fost verdele
mediului, costumul popular, casele, gardurile vopsi-

te în verde-muștar. Se întâmplă un lucru frumos, ne
modernizăm dar mi se pare că pierdem ceea ce e pur
românesc, tradiția.
La școală am muncit foarte mult, clasele erau
numeroase, efectivele erau între 30-40 de elevi. Aveam
ore și la clasa a IX a și a X a. N-am avut mentori, dar
mi-am dat seama că nu pot face meserie decât prin
lecții de calitate, seriozitate, prezență decentă, comportament adecvat. Prin urmare zilnic mă pregăteam
conștiincios la toate obiectele pe care le predam, cu
planuri de lecție, scheme pe tablă, desene, experiențe,
material didactic. Elevii problemă i-am apropiat cu
sarcini ușoare,le solicitam să mă ajute la materialul
didactic, la diferite activități la oră, ori în pauză ca persoane de încredere. Niciodată nu i-am jignit pe ei sau
familia lor. Am încercat să fiu cât se poate de corectă,
să mă țin de cuvânt, să nu-i mint, să nu le pun note
mici, cum a spus mama.
Vreau să spun că am simțit că sunt profesoară de biologie cam după 10 ani de vechime. De-abia
atunci în fața elevilor mă simțeam stăpână pe situație:
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știam ce am de făcut și mai ales cum și pentru ce. Intrând în clasă, toate celelalte probleme (de orice natură) rămâneau pe hol.Mă aflam în fața copiilor doar
pentru a face lecția de biologie sau agricultură. Un
fost elev, după ani buni, chiar și-a amintit și mi-a spus:
d-na profesoară, dumneavoastră când intrați în clasă,
lecția era lecție.
Cel mai adesea se spune că educatorul modelează elevul: stiințific,comportamental. Corect, dar eu
zic și recunosc că m-am schimbat mult datorită profesiei pe care am ales-o și mai ales copiilor. În primul
rând i-am respectat :niciodată n-am intrat în clasă fără
să mă pregătesc pentru lecție (cel puțin o dată citeam
lecția și aveam 4-6 ore pe zi diferite, nu la clase paralele). Eram atentă cum mă îmbrac (modest dar curat),
cum vorbesc, cum scriu, cum abordez partea științifică,
să nu exagerez, să nu denigrez, să nu fiu pătimașă ca
să jignesc. De asemenea, de la elevii mei am învățat
să fiu sinceră, să nu fiu părtinitoare, să fiu tolerantă,
generoasă. Am învățat să iert, să uit, am învățat să fac
parte din două colective: de adulți (cadre-colegi) și de
copii (clasele la care eram dirigintă și nu numai).De
multe ori s-a întâmpat să am clase de elevi mai apropiate fiindcă imi spuneau că sunt mai îndurată.
Eu nu am făcut învățământ de performanță,
dar noțiunile de bază au fost bine fixate. Ca dovadă am
multe exemple care mă bucură și mă mulțumesc. Îmi
aduc aminte că am stat jumătate de zi să mă pregătesc
pentru o lecție de la clasa a VI a Peștii. A doua zi, la
sfârșitul lecției un băiețel mi-a spus: ca lumea lecția.
M-am ridicat în slăvi de mulțumire. Un alt exemplu:
profesorul de biologie de la Liceul Agricol Rădăuți
mi-a povestit cum un elev al meu la testul predictiv
din clasa a IX a a luat nota 10(zece). Dar am și un
exemplu hazliu: în ultimii doi ani de activitate am
funcționat și la Scoala nr. 2. Noi făcusem niște cursuri
de perfecționare despre metodele interactive și încercam să le punem în practică. Toată ora am lucrat pe
grupe, cu fișe de lucru, scheme pe tablă etc.La sfârșitul
orei două eleve au venit la catedră (am crezut că o sămi spună că a fost frumoasă lecția, că au înțeles) dar
mi-au zis:doamna profesoară, ce mărgele frumoase
aveți!
Dacă mă întrebați care a este cea mai mare realizare a mea în viață, vă spun fără modestie:faptul că
am făcut școală și seviciu. Pe amândouă le-am făcut
cu cu drag, cu pasiune, cu plăcere. Deși în cei 36 de
ani de vechime au fost și momente dificile, fie în familie, fie la școală, niciodată nu m-am supărat pe nimeni.
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Vă spun un secret: în lumea copiilor este minunat,e
multă veselie (când erau prea gălăgioși știam că se
schimbă vremea),bucurie, naivitate, sinceritate, dărnicie, (când eram în pauză mulți ne serveau cu dulciuri).
Odată, mi-a fost rău, am intrat în clasă și nu puteam
începe lecția. M-am scuzat spunând că am probleme
cu motorașul, la care un elev mi-a răspuns:bobinăm,
bobinăm, d-na dirigintă.Am zâmbit cu toții. Mă bucur
foarte mult când mă întâlnesc cu foști elevi și acestia
își amintesc de anii petrecuți cu mine, de ceea ce au
învățat de la mine :biologia, agricultura sau chiar lucruri despre viață.
În viață m-au impresionat și mă emoționează
trei categorii de ființe: copiii, bătrânii și câinii. Primii prin sensibilitate, puritare, curiozitate, bunătate;

bătrânii prin înțelepciune și neputință; iar câinii prin
atașament, inteligență și iubire necondiționată. Îmi
place să observ comportamentul viețuitoarelor, mă
bucur enorm când se întorc păsările călătoare, când
înfloresc pomii și sunt fascinată de culorile florilor și
ale toamnei. Iarna îmi place doar în tablouri. Regret că
nu s-a putut să mai avem al doilea copil, că nu mi-am
luat gradele didactice și că nu am carnet de șofer.
În anul 1974 am venit la Bilca, în 1975 m-am
căsătorit, iar în 1976 s-a născut Cosmin. Căsătoria
noastră se bazează pe respect, noi formăm o echipă,
am fost uniți permanent la bine și la greu. Îmi place să
citesc, să fac rebusuri, să stăm de vorbă la un ceai sau
o cafea. Am trăit și trăim decent. Ne bucurăm de ce am
realizat în meserie dar mai ales ca familie. Avem doi
nepoței: Andrei(9 ani) și Nectarie(5 ani) pe care îi adorăm. În anul 2009 am ieșit la pensie. Mama unui elev
din sat mi-a spus: d-na profesoară, bine că v-a ajutat
Dumnezeu și ați ieșit la pensie cu mintea întreagă. O
altă fetiță mi-a amintit: dumneavoastră le-ați învățat
și pe mama și pe bunica. Avea dreptate: în 36 de ani
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la Bilca am prins 3 generații dintr-o familie. Vreau să
îmbătrânesc frumos și pentru asta nu mă gândesc decât
la ceea ce a fost frumos și m-a bucurat. Ocolesc urâtul
și ceea ce nu-mi place.
Vă mulțumesc că m-ați ales.
Cu stimă, d-na Chivuța
PS. După 42 de ani de căsnicie, l-am întrebat
pe soțul meu de ce s-a căsătorit cu mine. Mi-a răspuns fără să clipească: Ai fost frumușică și deșteaptă!
Și mi-a mai spus un lucru: tu ,ca profesoară, ai avut
har. Recunosc că m-a iubit, mă iubește și m-a respectat
toată viața. Îi mulțumesc!
Pe vremuri se spunea că partidul este în toate și în tot. Astăzi este politica. La orice eveniment
educațional, oriunde și oricând, politica fură sensul
acțiunii.
Eu, în perioada actuală, nu aș mai putea practica meseria de profesor pentru că pe vremea noastră
era multă ordine și disciplină și mult respect pentru
domnii de la școală. Democtația a schimbat ierarhia
valorilor. Pentru cadrele didactice actuale doresc multă sănătate, putere de muncă și să fie stimate cel puțin
ca noi pensionarii. Să-și păstreze demnitatea de educatori de suflete!

SI EU AM FOST PROFESOR LA SCOALA
BILCA...

Prof. Cuciurean Constantin
-Ce v-a determinat să îmbrățișați cariera didactică?
Fiecare dintre noi, ca individ, avem ca modele
în primul rând familia din care facem parte. Eu am
beneficiat de calitățile moștenite de la părinții mei,
mai ales de la mama mea care a fost o elevă eminentă.
Demonstrez acest lucru prin faptul că , la absolvirea
scolii elementare de 7 ani (actuala Scoală G.TofanBilca),în 1935, a fost clasificată întâilea dintre 73 de
copile (am publicat certificatul de absolvire al elevei
Cîrdei Ecaterina din 1935,în volumul Izvorul-150 de
ani de școală la Bilca, 2011, Ed.Septembrion ,Rădăuți
,pag.37). Mama mea a fost soră cu foștii învățători Cîrdei Constantin, Cîrdei Despina și Brăileanu Alexan28
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dru. Și astăzi, rudele mele dinspre mamă ,funcționează
ca profesori și învățători: d-nul director Negru Costică
Ionel, d-nul profesor Ionesi Traian și d-nul învățător
Sandu Ilie. Școala Gimnazială am absolvit-o în anul
1966 cu premiul I, am intrat la Liceul Vicovu de Sus
al treilea, cu media 9,36. Rezultatul admiterii mi-a dat
posibilitatea să primesc bursă în clasa IX a , pe care
am menținut-o până la absolvirea liceului în 1970 (ca
șef de promoție). În liceu am avut admirație față de
prof. Tipa Ilie-director,și de prof. Pitic Gheorghe-limba latină. Acesta din urmă pot spune că m-a fascinat
și a reușit să facă din mine un elev de media 10. La
examenul de bacalaureat președinta comisiei era prof.
dr.Măleanu Tatiana de la Universitatea București.
Surprinsă de cunoștințele mele m-a încurajat să dau
admitere la Universitatea București-limbi clasice,
deși eu înclinam spre istorie, Universitatea din Iași.
Am picat examenul de la București cu media 8,12
,concurența fiind de 50 de candidați pe un loc. Eram
într-o situație dificilă deoarece îmi pierdusem și mama
în clasa a XI a de liceu, iar tatăl meu se căsătorise a
doua oară. Am fost încorporat, am făcut 1 an și 6 luni
armată, apoi am reluat pregătirea lucrând ca profesor
suplinitor(educație fizică și sport) aproape 6 ani. În
1975 m-am căsătorit cu profesoara Boeru Paraschiva,
venită prin repartiție în 1974. Am fost admis la Institutul Pedagogic Suceava-Facultatea de Istorie-geografie
cu durata de 4 ani în anul 1979. Am absolvit facultatea
ca șef de promoție în anul 1983 (cu media anilor 9,93
și examenul de licență cu 10).
Repartiția pe post a fost o mare dezamăgire.
Eu speram să pot alege un post în care să putem continua cariera didactică împreună cu soția mea, care era
profesor titular la Bilca. Cel mai apropiat post a fost la
Scoala Generală Lupcina-Ulma. Am funcționat acolo
doar un an școlar 1987/1988, anii școlari 1983/1987
am fost detașat la Școala Generală Nr.1 Vicovu de Sus.
Din 1988 până în 2015 când am ieșit la pensie m-am
regăsit în rândul cadrelor didactice de la Scoala Bilca,
ca profesor titular.
-Ce ne puteți spune despre anii de debut?
Ca în orice meserie anii de debut au fost
cei mai grei. A trebuit să fac eforturi de adaptare la
condțiile din mai multe școli la care se adăuga pregătirea permanentă pentru lecție (mi-am cumpărat toate
metodicile de predare a istoriei și geografiei apărute la
Iași, Cluj sau București, volume de pedagogie și psihologie; am participat la toate cercurile pedagogice și
perfecționări ale cadrelor didactice).
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-Cum erau copiii pe vremuri, ce relații aveați
cu părinții?
În relația mea cu elevii am fost, nu numai profesor ,ci și un prieten sau părinte (mai ales după ce s-a
produs migrația spre Europa Occidentală). Un studiul
făcut cu soția pentru anul 2004 indica că erau peste
100 de copii din Bilca cu unul sau ambii părinți plecați
în străinătate.
La clasă dacă nu ești exigent cu tine, nu poți
fi cu elevii tăi. Prestigiul îl câștigi prin exemplul personal: disciplină, profesionalism, diplomație, iertare,
înțelegere. Eu am iubit elevii pe toți la fel, am reușit
să mă fac respectat și în afara clasei. Am organizat
numeroase excursii, am condus grupuri de elevi în
tabere. Părinții aveau încredere în mine deoarece eu
am încercat să le fac cât mai plăcute deplasările și să
le ofer siguranță. Îmi aduc aminte că într-o excursie
la București organizată împreună cu soția în 1984,
cu 30 de elevi, într-o seară le-am făcut la toți ceai că
erau uzi leoarcă de la grădina zoologică. În autobuz,
era seara, întuneric, soția o intreabă pe o doamnă:A
câta stație e Universitatea? Doamna îi răspunde pe
un ton superior:Vai, dragă, nici atâta lucru nu știi?
Soția, cu o prezență de spirit extraordinară o întreabă:
Dacă d-voastră veniți la Bilca, știți să vă dați jos la
Pătrășcoaia?
-Care este cel mai plăcut/neplăcut moment
pe care l-ați trăit în cariera d-voastră?
În activitatea didactică sunt momente plăcute
și mai puțin plăcute. Mărturisesc că am beneficiat de
foarte multe clipe plăcute. În 1986 am reușit la Scoala Nr.1 Vicovu de Sus să dau în folosință cu, ocazia
inspecției de definitivat, un cabinet de istorie, iar în
1995 cu ocazia schimbului de experiență cu directorii,
cabinetul de istorie de la Școala Nr.1 Bilca (dotat cu
televizor, DVD, lambriu, mochete, -din resursele proprii și ale părinților).Tot atunci am ținut cea mai bună
lecție de istorie-eu am stat în bancă cu asistenții, elevii
au realizat lecția. Printre alte momente plăcute se pot
număra participările la Olimpiada județeană de istorie
și Geografie.La inspecția frontală din 1997 d-nul inspector Cernat mi-a cerut proiectarea didactică la istorie clasa a V a ca model pentru un material didactic al
Inspectoratului Școlar.
Cel mai neplăcut moment a fost faptul că am
suferit un accident vascular în aprilie 1998 ,fiind director coordonator cu examen concurs câștigat. Atunci ar
fi trebuit să-mi susțin examenul de gradul I.
-Ce regretați?Vă reproșați ceva?
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Regret uneori că am fost prea exigent cu mine,
am vrut să fiu perfecționist, la zi cu tot ce apărea în
domeniu.
-Anii de comunism i-ați simțit ca o corvoadă?
Până în 1989 nu-mi plăcea că pierdeam pe
câmp cu elevii peste o luna din primul semestru; economia de energie ne obliga să facem ora de 40 de
min.,pauza de 5 min.,pauza mare 10 min.
-Ce părere aveți despre factorul politic și implicarea acestuia în viața scolii?
Factorul politic nu are ce căuta în viața scolii,
scoala este a profesorilor și a elevilor, iar evaluarea
cadrelor didactice ar trebui să fie obiectivă.
-De ce vă este cel mai dor?
Mi-e dor de școală, de copii, de entuziasmul
lor, de naivitatea vârstei, de lecțiile de dirigenție pe
care le-am iubit mai mult ca cele de istorie sau geografie. Si incă de ceva: de Cultura civică care este baza
educației civice a cetățeanului.(la inspecția din anul
2006 d-na inspector Laurenția Hacman m-a felicitat in
mod deosebit pentru o lectie de Cultură civică la care
a asistat)
-Ce recomandări le-ați face actualilor profesori?
Pe actualii profesori aș îndrăzni să-i rog săși desfășoare lecțiile ca și cum propriul copil s-ar afla
printre elevii din clasă. Șă-și facă autoevaluarea cu o
notă oră de oră.
-Ce părere aveți despre finanțarea sistemului
de învățămant, despre salariile profesorilor?
În legătură cu salariile cadrelor didactice întotdeauna mi-am dorit să aibă o parte fixă și o parte variabilă care să crească în raport cu rezultatele obținute.
Să fie echilibrate pentru toate profesiile, diferențierea
să fie cu bun simț, față de importanța socială a muncii.
-Ce ne urați nouă,profesorilor de la Scoala
Bilca?
Aș dori să luptați și să țineți la pestigiul scolii
din Bilca, să fiți buni colegi, exigenți, exemplu față de
elevi, părinți, comunitate.
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OMUL SFINTESTE LOCUL

Prof.Schipor Violeta
E parcă o poveste cu oameni și despre oameni. Bine spus, poveste, fiindcă cine îi cunoaște pe
d-na profesoară Chivuța și pe d-nul profesor Costică,
dacă nu le invidiază viața frumoasă, cel puțin o admiră. La simpla întrebare : ce faceți cât e ziua de mare,
nu vă plictisiți? răspunsul categoric a fost nu. Avem
florile, merii, gutuii și via noastră; avem legumele și
cățelul nostru. Trăim cum ne-am dorit mereu: avem
timp să citim o carte, să privim o emisiune de calitate,
să facem vizite, să jucăm remi și să dezlegăm rebusuri.
Mai presus de toate avem simțul umorului și ne avem
unul pe altul. Cât de minunat se completează , cât de
frumos vorbesc unul despre celălalt! Respectul reciproc îl descoperim dincolo de rândurile în care ne-au
împărtășit din gândurile și momentele de viață. Mărturisesc că d-nul profesor nu a vorbit despre soția sa și
nici nu i s-a adresat în prezența noastră (colegi fiind)
decât cu apelativul d-na profesoară.
Să fii modest, să ai bun simț, să te caracterizeze perseverența și punctualitatea, să-ți pese de cei din
jur, să empatizezi cu suferința semenilor...sunt trăsături care ar trebui să definească pe toți oamenii. Toate
aceste calități le au cu prisosință profesorii Cuciurean,
însă, mai presus, în cariera lor au dovedit profesionalism. Lecțiile de calitate, gândite și regândite oră de
oră, le-au asigurat respectul în rândul bilcanilor. E
copleșitor să fii același dascăl pentru 3 generații, să
auzi din gura unui elev: d-na profesoară, d-voastră ați
învățat-o și pe mama și pe bunica.
Vă admir, vă stimez, vă prețuiesc! Ați constituit un model pentru mine personal la început de carieră didactică. V-ați dedicat trup și suflet școlii fără
a aștepta neapărat aplauze și osanale. Mulțumirea ați
găsit-o în privirea copiilor și in atitudinea părinților.
Țineți fruntea sus și vă puteți uita cu demnitate în ochii
tuturor. Asta îmi doresc și eu și de aceea v-am considerat mentori care au charisma de a inspira.Într-adevăr, omul sfințește locul!
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PE UMERII DASCĂLILOR APASĂ
GRELE MENIRI…- INTERVIU CU
DOAMNA PROFESOR PUHA VIOLETA -

înv. Sandu Viorica
Când aţi ales să deveniți profesor?
Dintotdeauna mi-am dorit să devin profesor,
dar hotărârea am luat-o in liceu avand ca model pe
profesoara mea de biologie, care ne preda nişte lectii
extraordinare. Cred că fiecare dascăl şi-ar dori să devină model pentru elevii săi.
Am venit la Bilca în anul 1973 prin repartiţie,
am întâlnit oameni buni şi primitori, mi-a plăcut satul,
mi-am intemeiat o familie şi am rămas aici
Pensionară în prezent, dar am fost profesor de
biologie, timp de 37 ani si director timp de 11 ani la
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Şcoala Gimnazială Nr.2 Bilca.
Cum se vede prin comparaţie și cu detaşarea pe care v-o dă retragerea din activitate, sistemul de invăţămant românesc de atunci si faţă de
cel de acum?
Din păcate in ziua de azi, elevii sunt tot mai
dezinteresati de şcoala, tot mai plictisiti,vin la şcoala
din obligație şi nu din dorința de cunoaștere, tehnologia moderna a pus stăpanire pe ei, vezi fiecare elev cu
telefonul in mană și nu cu o carte.
Ce e cel mai greu in această profesie?
Cel mai greu in această profesie, este să ştii să
dăruiesti căt mai mult din cunoştintele tale, să-i faci pe
elevi să le placă obiectul pe care-l predai, să vină cu
plăcere la orele tale.
Când aţi fost fericită şi când ați simțit că
merită efortul?
Am fost fericită și am simțit că merită efortul
atunci cănd elevii noștri au intrat şi ne-au facut cinste
la liceu, au luat premii la olimpiade, au urmat o facultate şi și-au indeplinit visul.
Sunt foarte mandră că atat primarul cat si directorul şcolii mi-au fost elevi şi cum am mai lucrat
dupa pensionare l-am avut ca director pe Negru Costica, iar faptul că mă invită la evenimentele importante
din scoală si comună, inseamnă că nu m-au uitat.
Câţi elevi v-au trecut prin mână şi care au
fost cateva lucruri esenţiale pe care aţi încercat să
le transmiteţi la orele de biologie-agricultură?
In 40 de ani de carieră, nu știu exact cati elevi
mi-au trecut prin mană, cel putin jumatate din sat pentru că i-am invătat și pe copiii fostilor mei elevi, iar
la orele de biologie am incercat să-i fac sa ințeleagă
natura in care trăim și cum o putem proteja.
Dacă ar trebui să definiți într-o frază ce a
însemnat pentru d-voastră activitatea de o viaţă,
cum aţi rezuma-o?
Activitatea mea de 40 de ani de carieră, a
trecut foarte repede pentru că mi-a placut meseria de
dascăl şi am facut-o cu plăcere. Chiar dacă la inceput
aveam un singur microscop, tot le-am arătat celula din
foița de ceapă şi epiderma din frunză.Fără materialul
didactic pe care-l găsim in jurul nostru nu se pot face
ore de biologie.
Am uitat de toate greutătile, că făceam naveta 9 km pe zi, prin nămeti, cu o zapadă cat gardurile,
frigul ce-l induram in clase, dar acum, sunt mulţumită
cand ies in sat şi foștii mei elevi mă intreabă de sănătate sau mă felicită de sarbători.
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Ce vă doriţi cel mai mult?
Acum nu-mi doresc decât sanatate şi să ne fie
bine tuturor.
piilor?

Cum vedeţi rolul biologiei în educarea co-

Profesorul are un rol determinant in educatia
copiilor, mai ales acum când părinții fie lipsesc, fie
sunt ocupați, ei trebuie să descopere ce înclinații are
copilul, să se aplece asupra fiecaruia cu multă răbdare,
să-i atragă și să-i facă să le placă obiectul pe care-l
predă.
Cum a evoluat cariera d-voastră?
In cariera de profesor, mai ales de biologie,
care este o știință vastă, trebuie să înveți toată viața,
ca să ai o bază științifică solidă, iar din punct de vedere metodic am invățat foarte multe lucruri, de la
cercurile pedagogice, comisii metodice, schimburi
de experiențe cu directorii.Ca director, trebuie să ai o
bună colaborare cu colegii, părinții, elevii, instituțiile
din sat, singur nu faci nimic.
Care este, în opinia d-voastră disciplina
fără de care şcoala nu e şcoală?
După părerea mea, nu există o disciplină, ci
toate disciplinele sunt foarte importante, pentru că
fiecare copil, are nevoie de un minim de cunoștințe
generale, fără de care nu se poate forma ca ,,om” iar de
educația lui civică trebuie să ne ocupăm noi toți.
Un sfat pentru tinerii profesori de acum?
Pentru tinerii profesori am un sfat: dacă nu au
dragoste de copii şi de această meserie să facă altceva,
pentru că meseria de profesor e grea, pentru că se lucrează cu fiinţe vii pe care trebuie să le modelezi și nu
ai voie să dai rebuturi. Meseria de profesor nu se face
din obligaţie, ci din plăcere.
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REPERE NECESARE: GEORGE TOFAN –
BUCOVINEANUL VIZIONAR

prof. Daniela Argatu,
bibliotecar CCD George Tofan Suceava
Perioada 1812-1990 a un model de rezistenţă
rizomică a fiinţei şi culturii române, un motiv de reflecţie asupra identităţii noastre într-o înşiruire de experienţe necesare nu numai timpului imediat, ci şi istoriei, cu
profilul unor români, oameni de cultură şi totodată lianţi
identitari, ale căror opere şi declaraţii de existenţă au
devenit repere pentru re-cunoaşterea şi re-valorizarea
fiinţei dascălului român şi surse de certitudine în acelaşi
timp.Ei sunt cei care au demonstrat fără tăgadă, puterea
faptei ziditoare şi forţa ordonatoare a logosului necesar
decriptării sensului ascuns sau opacizat în timp al marilor simboluri şi regăsirea modelului.
În primăvara anului 1812, mai precis la 16
mai, în urma Tratatului de pace de la Bucureşti, ce a
încheiat războiul ruso-turc 1806-1812, românii trăiesc tragedia răpirii Basarabiei de către Rusia ţaristă
cu acordul inadmisibil al Imperiului otoman. În acest
context istoric are loc înfiinţarea la Arad a celei dintâi
şcoli în limba română pentru pregătirea învăţătorilor
şi a preoţilor (până în 1822 când se va înfiinţa vestitul seminar teologic român, gândit şi dorit de Dimitrie
Ţichindeal).
Mai târziu, sub influenţa ideilor activiste propagate de Spiru C. Haret, Dimitrie Gusti, M. Kogălniceanu
sau Nicolae Iorga ( în timpul domniei Gr. Ghica, Al. I.
Cuza ), tot mai mulţi intelectuali ai satelor (preoţi, învăţători) renunţă la cariere universitare în marile oraşe şi se
întorc la ţară, pentru a fi “luminătorii satelor”. Îmbinând
eclectic ideile sămănătoriste cu noile tendinţe culturale
moderne, aceşti „apostoli” culturali încearcă să nu se rezume doar la cultura poporului, ci să întindă şi punţi de
cooperare cât mai durabile între elite şi popor.
Existenţa anumitor lacune în Legea asupra
instrucţiunii din 1864 a dus la elaborarea, între anii
1865-1896, a nu mai puţin de 22 de proiecte de modificare şi de înlocuire a legii, dintre care unele au dobândit caracter de lege. Ideile inovatoare incluse în legile
şi proiectele de legi care au circulat între 1864- 1896
au pregătit momentul legislaţiei reformatoare a lui
Spiru Haret, promovată între 1898-1910, în timpul celor trei mandate ministeriale (1897-1899, 1901-1904,
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1907- 1910), ce a înscris una din cele mai importante
pagini din istoria învăţământului românesc.
Perioada de după Spiru Haret marchează o
etapă de tranziţie delimitată din punct de vedere istoric
de la graniţa dintre cele două secole până la terminarea primului război mondial, care nu aduce contribuţii
majore din punct de vedere al reformei învăţământului
economic. Cert este un fapt: înfiinţarea Preparandiilor
(la Arad, 1812), apoi la Iaşi (1855) şi apoi celelalte,
a sporit numărul şcolilor şi învăţătorilor şi implicit a
dus la apariţia unor legi specifice, structuri, forme de
îndrumare şi control, iar apoi ministere de resort. Înmulţirea învăţătorilor, înzestrarea instituţională a acestora cu o cultură pedagogică, presiunea unor situaţii
sociale şi profesionale au determinat corpul didactic
primar să-şi organizeze activitatea.
Primele forme de organizare, au fost conferinţele învăţătoreşti, cercurile pedagogice, adunări
învăţătoreşti, reuniunile profesionale, cursuri de vară.
Asemenea manifestări au fost animate de personalităţi
puternice (printre care şi bucovineanul George Tofan)
şi au avut o răspândire regională, dar au creat şi premisele însuşirii unei forme de parlamentarism (organizare, conducere, democraţie, decizie) şi au atras atenţia
asupra apărării drepturilor rezultate din rolul social,
cultural, naţional şi politic al profesiei didactice şi au
premers ideea de asociaţie profesională.
După aceste manifestări, au urmat înfiinţarea
organizaţiilor profesionale şi apoi a instituţiilor, cum
ar fi asociaţii, reuniuni, societăţi, care-şi desfăşurau
activitatea, în plus, prin congrese anuale sau periodice.
Evoluţia ideii de asociere are aspecte diferite în fiecare regiune istorică a României. Primele organizaţii
au fost în Banat, (Lugoj, Arad, Caransebeş), apoi în
Transilvania şi Bucovina şi destul de târziu în Ţările
Române. Unirea din 1918 a permis sincronizarea învăţământului, a programelor şcolare, a legislaţiei, precum şi a organizaţiilor profesionale ale învăţătorilor.
În funcţie de etapa istorică, priorităţile cadrelor
didactice primare au oscilat între solidaritate profesională şi asigurarea unei pregătiri superioare, academice.
În unele etape, organizaţiile au fost extrem de riguros
structurate în formule naţionale (generale), judeţene
(regionale) şi chiar zonale. Congresele învăţătoreşti
sunt forme complexe de manifestare organizaţională,
având aspectul unor întruniri generale, cu reprezentare
amplă. Principalele câştiguri ale asociaţiilor învăţătoreşti erau date de sentimentul unei solidarităţi profesionale, întrajutorarea reciprocă în caz de nevoi spe-
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ciale, perfecţionare pedagogică, deschidere informaţională şi didactică, graţie unor publicaţii periodice de
profil, protecţie faţă de diversiunile politice, înfiinţarea
de biblioteci, librării, case de credit, bănci, construirea
sau achiziţionarea unor clădiri: Casa învăţătorului, orfelinate didactice, case de odihnă şi tratament, locaţii
în staţiuni balneo-climaterice, şcoli.
Organizaţiile profesionale ale cadrelor didactice au primenit atmosfera învăţământului românesc
din aceea perioadă, prin antrenarea membrilor săi în
acţiunea de modernizare a învăţământului, de promovare a celor mai eficiente metode de predare şi de
perfecţionare a formaţiei profesionale. Îmbunătăţirea
condiţiei pedagogice, atât de necesară cadrului didactic, a mers până la o serioasă activitate cărturărească,
de cercetare pedagogică, valorificată prin publicaţiile
de specialitate şi conferinţele pedagogice din cercurile
culturale.
Înfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din România s-a realizat în 1898 şi s-a încheiat în 1944, prin
sindicalizarea acesteia.
♦♦ 1812 – Arad – Preparandia (Şcoala Pedagoghicească sau Preparandială greco-ortodoxă română, senior
Dimitrie Ţichindeal);
♦♦ 1838 – primele şcoli rurale în celelalte regiuni istorice (institutorii – şcoli urbane; învăţătorii – şcoli
rurale)
♦♦ 1855 – Iaşi – Şcoala Preparandială;
♦♦ 1866 – Societatea pentru Învăţătura Poporului Român
♦♦ 1872 – Cernăuţi – Societatea Învăţătorilor din Bucovina revista – Foaia Pedagogică Bucoveană;
♦♦ 1877 – Bucureşti – Societatea Institutorilor şi Institutoarelor din România;
Scop: cultural-profesional, filantropic, socialcultural; 1895 – periodic Convorbiri didactice;
♦♦ 1878 – Bucureşti – Societatea Corpului Didactic de
toate gradele din România:
♦♦ 1884 – Primul Congres Didactic al Societăţii Cadrelor Didactice din România (de toate gradele);
♦♦ 1890 – Brăila – Societatea Corpului Didactic Primar Sătesc din România;
♦♦ 1894 – Societatea Judeţeană a Învăţătorilor din Putna;
♦♦ 1896 – Societatea Corpului Didactic de toate gradele
♦♦ 1908 – Focşani – Congresul III (participă N. Iorga);
♦♦ 1910 – afilierea la Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Învăţătorilor.
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♦♦ 1902 – Ploieşti – Asociaţia Generală a Învăţătorilor
şi Învăţătoarelor din România;
♦♦ 1902 – primul Congres – la Rădăuţi;
♦♦ 1909 – Asociaţia cadrelor didactice române din Bucovina; revista Junimea literară;
♦♦ 1912 – Uniunea Corpului Didactic Primar – unirea Asociaţiei Generale a Învăţătorilor cu Societatea
Institutorilor din România: Scop: - unirea sufletească;
- solidaritate; - conlucrare; - presă (învăţătorii – pentru
şcoli rurale; institutorii – pentru şcoli urbane).
♦♦ 1914 – Suceava – Primul Congres al Învăţătorilor
bucovineni – George Tofan
♦♦ 1919 – Asociaţia Generală a Profesorilor secundari
din românia;
♦♦ 1938 – Constanţa - Congresul al XXVII-lea (ultimul): - situaţia materială; pregătire universitară. S-au
realizat: cooperative învăţătoreşti; Casa Corpului Didactic; Case ale învăţătorilor; Librării; Reviste; Solidaritate.
♦♦ 1944 – Asociaţia învăţătorilor (cu toate filialele)
se sindicalizează – Sindicatul muncitorilor din învăţământ;
♦♦ 1959 – Hotărârea CC al PMR nr. 1059 privind recunoaşterea anumitor grade didactice;
♦♦ 1969 – Legea nr. 6/1969 privind Statutul Personalului Didactic şi reînfiinţarea Caselor Corpului Didactic 15 ianuarie 1970.
♦♦ 1986 – 15 octombrie, notă telefonică a Ministerului
ce impune desfiinţarea Caselor Corpului Didactic;
♦♦ 1990 - 6 ianuarie, Ordin Ministerial nr.
9867/20.03.1990 privin reînfiinţarea Caselor Corpului Didactic.
♦♦ 1990 – 15 ianuarie, notă telefonică din partea Ministerului Instrucţiunii Publice, de reluare a activităţii
Caselor Corpului Didactic.
Necesitatea ridicării vieţii culturale şi morale a
poporului, imediat după primul război mondial, a devenit astfel un imperativ. Curentul de culturalizare a maselor în care erau antrenaţi toţi factorii care puteau să contribuie la realizarea unei educaţii permanente, nevoia de
promovare intensivă a culturii şi civilizaţiei, se înscria
în cursul firesc al evoluţiei istorice. Formele prin care
cadrele didactice acţionau pentru atragerea mulţimii
în cercul democratic al culturalizării erau variate, mergând de la organizarea unor festivaluri culturale până la
cercetarea vieţii spirituale şi materiale. Se încerca să se
dezvolte interesul pentru ridicarea sufletească a poporului şi să accentueze studiul culturii naţionale.
Într-un astfel de context istoric, economic, spi-
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ritual, îşi face apariţia George Tofan unul dintre ctitorii
învăţământului românesc din Bucovina, aflat sub fascinaţia politică a cauzei naţionale şi care a ars intens
în cei aprope 40 de ani de viaţă de martir al neamului.
De aceea portretul următor, sintetizează originalitatea
acestuia, etapele lui de evoluţie, temperamentul şi sensibilitatea lui ca şi idealist, oprindu-se asupra atitudinii
spirituale a unui pedagog al neamului din care face
parte şi a lui însuşi şi a motivaţiilor de adâncime.
Personalitate complexă, spirit receptiv la modernitate, pedagog devotat şi om politic, poet şi publicist, George Tofan este un caz pe cât de complex,
pe atât de reprezentativ pentru o întreagă categorie de
cărturari români bucovineni ieşiţi din orizontul satului
tradiţional. Apostol al intelectualilor din Bucovina şi
Basarabia, al pătimirii acestui neam, el a reprezentat
în măsura cea mai înaltă modelul intelectual şi creator
în cultura românească interbelică şi pe bună dreptate a
constituit o veritabilă revelaţie a timpului său.
Originar din satul de legendă - Bilca, judeţul
Rădăuţi pe atunci, avându-i ca părinţi pe Eutichie şi
Zamfira Tofan, ţărani vrednici, dar săraci, Georgie
avea să fie primul şi din păcate singurul lor urmaş în
viaţă (Onufrie, fratele lui mai mic, s-a stins la doar trei
anişori, în 1887). Bucuria venirii lui Georgie pe lume,
a fost atât mare, că petrecerea a ţinut trei zile lungi, de
toamnă, şi a urmat fabulosul tipic bucovinean local.
Seninătatea, bucuria de a trăi, candoarea copilului Georgie este privegheată în special de duioasa lui
mamă, deoarece tatăl, fiind singurul aducător de venituri, mici şi sporadice rezultate din munca lui ca zilier,
era în marea majoritate a timpului plecat. Imaginea
copilariei se constituie astfel ca o vârstă a inocenţei şi
voioşiei, într-un topos misterios, uneori cu dimensiuni
fantastice în care mama îi este model de cuminţenie,
iar preotul satului, blând sfătuitor.
Anii de şcoală petrecuţi în sat sub atenta grijă a învăţătorului - apostol, Gheorghe Brăileanu - un
adevărat Domnul Trandafir, aveau să-şi pună amprenta asupra personalităţii viitorului mare dascăl George
Tofan. Inteligenţa lui peste medie, perseverenţa şi seriozitatea copilului Georgie (în acte), i-a convins pe
învăţătoarea lui Melania Brăileanu, fiica lui Gheorghe
Brăileanu, preotul satului şi Societatea Şcoala română, să investească în el încredere dar şi ajutor financiar
pentru ca el să meargă mai departe la liceu în Suceava, unde şi ajunge în toamna lui 1892. Acolo el a demonstrat calităţile lui intelectuale remarcabile şi a fost
înscris în clasa paralelă cu predare în limba română,
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liceul fiind cu predare în limba germană.
Implicarea Societăţii “Şcoala română “ în
educarea acestor copii, a mers până acolo, încât membrii ei au înfiinţat din contribuţii proprii, un fond de
burse pentru copii merituoşi dar fără posibilităţi financiare, iar alte ajutoare mai însemnate au fost:
preotul Vasile Cocârlă a donat 40104 de coroane cu care s-a cumpărat clădirea şi grădina aferentă
(în prezent sediul CCD G. Tofan Suceava) ce avea să
funcţioneze ca internat, o tiparniţă şi pentru deschiderea unei librării-papetărie;
Ecaterina Vasilovici, sora mitropolitului Moldovei Silvestru Morariu, a donat 17,19 ha de pământ
pentru trebuinţa acestor copii.
În toamna anului 1900, George Tofan s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii
Germane din Cernăuţi, unde a învins reticenţa şi dispreţul faţă de cultura românească şi a uimit întregul
colecitv de cadre didactice cu ardoarea şi pasiunea
cu care învăţa acest tânăr, depozitar al întregii energii
culturale a Bucovinei asuprite, conştient parcă de înalta misiune ce avea să o împlinească. Este perioada
în care îşi va însuşi disciplina germană şi va deprinde
stilul cercetării ştiinţifice necesare formării unui viitor luptător valoros pentru o bătălie imposibilă pentru
mulţi, dar posibilă pentru el: Marea Unire a românilor.
Perioada următoare s-a caracterizat prin studiu intens, participări la întâlniri culturale şi călătorii
în România, Austria Danemarca, Germania, Ucraina,
Polonia (pentru a compara sisteme politice, de cultură
şi învăţământ), iar în 1904 se reîntoarce ca profesor
la Colegiul Clasic din Suceava, ca profesor de literatură şi istoria românilor (cu toate că formaţia sa era
clar superioară, situaţia financiară şi pericolul pe care
îl reprezenta pentru stăpânirea austro-ungară, nu i-au
permis accesul la o catedră universitară).
Aici va trezi un adevărat curent naţional, descumpănitor pentru ocupaţia austriacă, dar atât de bineprimit de românii din orice pătură socială ( cronicar
prolific al realităţii acelor vremuri, deschide seria conferinţelor de la Clubul Român din Suceava, semnează
ca secretar al Societăţii Şcoala română, alături de preşedintele ei, preotul Simion Florea Marian, Apelul pentru
deschiderea internatului de băieţi, pr. Vasile Cocârlă).
În 1906, ocupă prin concurs (până în 1914),
cu rezultate excepţionale, catedra de limba română de
la Şcola Normală din Cernăuţi, dar va mai preda şi
istoria şi geografia şi aici şi la Şcoala Reală Superioară Greco-Orientală din Cernăuţi, iar ca diriginte, va fi
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de neuitat de către elevii lui. Generaţiile de învăţători
formate de el, aveau să fie seminţele roditoare pentru
o pedagogie şi o cultură românească autentică şi valoroasă, iar sloganul lui era: unirea culturală a românilor,
trebuie să preceadă unirea politică.
Iniţiază (influenţat fiind de exemplul lui Spiru Haret) reforma învăţământului în limba română,
aceasta însemnând curicula, disciplinele, manualele în
limba română adaptate la noile metode de învăţământ
ale vremii.
Ca membru al comisiei speciale de examinare
a învăţătorilor debutanţi, dar şi ca formator competent,
el propune organizarea de consfătuiri periodice, dar şi
întâniri şi dezbateri profesionale în cadrul cursurilor
de vară (feriale) ale cadrelor didactice (idee care ia
atras în mod plăcut atenţia lui Nicolae Iorga) şi chiar
a dus la crearea Universităţii de la Vălenii de Munte
şi apoi la Dorna Candrenilor, ulterior la Chişinău în
1917 şi 1918, congrese ale învăţătorimii române din
Bucovina (1906 la Rădăuţi,1914 la Suceava, 1917 în
Basarabia, 1919 la Cernăuţi); ca preşedinte al Comitetului Reuniunii Şcolare Române (1907), face toate
demersurile ca acesta să devină Asociaţia Corpului Didactic Român din Bucovina -1908, cu cele două filiale
(de la Gura Humorului şi Câmpulung), un organism
viabil de apărare a şcolii româneşti.
Datorită calităţilor sale excepţionale de pedagog, pe data de 12 noimbrie 1914, George Tofan
primeşte din partea Ministerului Instrucţiunii Publice
din Bucureşti, însărcinarea să să înfiinţeze un liceu
românesc şi o şcoală profesională de fete, în oraşul
Bazargic din Cadrilater, un oraş murdar, cu amprente
ale ocupaţiei otomane de până în 1913. Aici, în ciuda
mizeriei şi a bolii care a pus stăpânire pe el, a reuşit să pună temelia învăţământului românesc şi să se
facă iubit şi apreciat de comunitatea locală, până în
septembrie 1916, când trupele germano-bulgaro-turce
ocupă oraşul, iar George Tofan, foarte bolnav, ia calea
pribegiei prin Moldova, deoarece Bucovina era sub
teroarea spânzurătorilor şi execuţiilor tuturor luptătorilor din mişcarea românească.
În iunie 1915 se înfiinţează Asociaţia Bucovineană, cu scopul cultivării idealului naţional (printre
membrii ei fiind şi George Tofan), iar după câteva luni
se desprinde din ea o nouă formaţiune – Federaţia Unionistă, care se va ocupa de propaganda pentru intrarea
României în război alături de puterile Antantei.
În ianuarie 1917 autorităţile austro-ungare îi
condamnă la moarte pe cei 12 membri ai Comitetului
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de luptă împotriva represiunilor (printre ei şi George
Tofan), sub acuzaţia de Înaltă trădare, şi începe urmărirea dramatică a acestora. Ei se refugiază în Basarabia
şi îşi continuă lupta pentru eliberarea şi emanciparea
românilor de pretutindeni, George Tofan contribuind
cu toată fiinţa lui prin coordonarea tuturor cursurilor
de formare a învăţătorilor basarabeni şi transnistreni.
În martie 1918, Liviu Marian îi propune lui
George Tofan să ceară Sfatului Ţării, cetăţenia, deoarece nemţii cereau extrădarea refugiaţilor bucovineni
pentru a fi judecaţi şi executaţi. Dar salvarea vine pe
27 martie, când Sfatul Ţării hotărăşte unirea Basarabiei
cu România, un act istoric de o deosebită însemnătate,
şi o victorie pentru luptătorul de-o viaţă George Tofan.
Va continua să activeze ca profesor la Şcoala Eparhială de fete din Chişinău, iar în 6 noiembrie 1918 este
numit de Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor
Bucureşti, revizor şcolar al judeţului Chişinău. Pe 15
noiembrie 1918 este decorat cu Medalia Bărbăţie şi
Credinţă, clasa întâi, pentru actele de curaj, abnegaţie
şi devotament, de care a dat dovadă în Basarabia.
Încununarea activităţii lui George Tofan ca
şi militant neobosit pentru revenirea Bucovinei la
România, a avut loc la Cernăuţi într-o zi de joi, pe
28 noiembrie 1918, când la Congresul General al Bucovinei, s-a adoptat Moţiunea Constituantă şi această
regiune istorică (aflată timp de 144 de ani sub nemiloasa ocupaţie habsburgică, teatru de război timp de
aproape 4 ani, care a suportat de trei ori invazia trupelor ţariste şi de trei ori a celor austro-ungare, cu
populaţie înjosită, evacuată, decimată, jefuită) era reataşată la corpul ţării. Se înfăptuia Marea Unire.
În februarie 1919 el organizează la Cernăuţi,
cel de-al doliea Congres al învăţătorimii române şi
imediat după aceea, convoacă Adunarea Generală a
Asociaţiei Corpului Didactic Român din Bucovina,
care se va reorganiza pe trei secţiuni: pentru şcoli primare, secundare şi cadre didactice universitare,. Din
păcate el nu va putea să participe din cauza bolii, dar
o delegaţie va merge la el acasă pentru a-l felicita.
În luna aprilie a aceluiaşi, an se înfiinţează
Consiliul secretarilor pentru administrarea treburilor
provinciei Bucovina, iar postul de la Departamentul
de Instrucţie Publică, i se acordă cu cea mai mare
onoare lui George Tofan, care deşi suferind la pat, la
auzul acestei numiri, nu-şi poate stăpâni lacrimile de
profunda emoţie provocată şi îşi propune să se mobilizeze ca într-o forţare de ultimă sută de metri, pentru
a-şi îndeplini misiunea.
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Urmările acestor ample mişcări au adus pentru
prima dată în istoria Bucovinei, ca la 15 septembrie
1919, să se declare anul şcolar deschis în toate şcolile,
iar la 10 octombrie să declare anul universitar deschis,
pentru aproape 2000 de studenţi, la proaspăt înfiinţata
Universitate Românească de la Cernăuţi (fosta universitate Germană).
Chiar mai mult, în noiembrie 1919 este ales
cu un număr impresionant de voturi, din parte circumscripţiei electorale Rădăuţi, deputat în Camera Deputaţilor, al primului Parlament al României Mari.
În primăvara lui 1920, George Tofan se îmbolnăveşte grav şi îşi ia concediu medical. După o
lungă suferinţă, petrecută în locuinţa sa de la Şcoala
Normală din Cernăuţi, el va trece în dimineaţa zilei de
15 iulie 1920, în lumea celor drepţi. Cu mare durere
a fost petrecut spre locul de veci, în ziua de 19 iulie,
de un cortegiu funerar imens, de parcă toată Bucovina
se adunase să îl petreacă pe ultimul drum. N. Iorga
spunea: „În sfârşit, lungul, insuportabilul martiriu al
lui Gheorghe Tofan a luat sfârşit. Acela al cărui biet
trup era o jalnică ruină – şi ce om voinic şi frumos
fusese – se odihneşte acum în pământul ţărişoarei lui
bucovinene, pe care, pe vremuri, ca puţini alţii – aş
zice mai mult: ca nimeni altul – n-o sperase numai românească, ci o visase întoarsă în stăpânirea drepţilor
săi moşteni.”De durere, mama lui a murit un an mai
târziu, iar tatăl, după doi ani.
Moştenirea lui trece de simpla enumerare a
actelor şi dispoziţiilor emise ca preşedinte de asociaţii,
secretar-şef la Instrucţie, deputat, a unor lucrări (peste
200 de titluri) şi reviste şi ziare pe care le-a plămădit
chiar el sau la care doar a colaborat (19), asociaţii (12)
şi comitete (7) înfiinţate de el, sau din care făcea parte, întâlniri profesionale de mare valoare şi importanţă
pentru învăţământ (n.n.), şcoli sau universităţi nou înfiinţate sau reformate de pe întregul cuprins al Bucovinei, al evenimentelor culturale (şezători-literare 14,
turnee teatrale- 5 şi corale-, şi sociale organizate.
Destinul şi personalitatea lui George Tofan,
au marcat neamul românesc din Bucovina, deoarece
a adus cu el focul sacru al românilor aleşi, hărăziţi
să înfăptuiască istoria, şi l-a lăsat moştenire, dar cu o
condiţie: să nu fie lăsat să se stingă, ci să fie întărit şi
transmis mai departe. De aceea, dubla menire a cadrului didactic de astăzi, de a face educaţie pedagogică şi
culturală, este o condiţie a permanentizării educaţiei
la nivelul tuturor vârstelor, iar perspectiva istorică a
activităţii organizaţiilor profesionale din învăţământ,
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oferă ca modele pe marii noştri pedagogi, nobleţea şi
dăruirea lor în răspândirea problemelor de pedagogie
şi de veghere la păstrarea drepturilor membrilor corpului didactic.
Bibliografie:
• Şcoala , Cernăuţi, an.I, nr.3, iulie 1907;
• Constantin Ungureanu, Învăţământul primar din
Bucovina în perioada 1869-1914, în Glasul Bucovinei, Cernăuţi – Bucureşti, an XII, 3/2005;
• Petru Rusşindilar, George Tofan – un tribun al românismului în Bucovina, Ed. Hurmuzachi, Suceava,
1998;
• Gheorghe Giurcă, Gheorghe Tofan - o viaţă închinată şcolii, Ed. Ţara fagilor, Suceava,1995.

ZILELE CASEI CORPULUI DIDACTIC
“GEORGE TOFAN” SUCEAVA – 2017

prof. Daniela Argatu,
Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava
Instituția noastră a organizat în perioada 3-10
noiembrie 2017 Zilele Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava în colaborare cu Inspectoratul
Școlar Județean Suceava, Muzeul de Istorie Suceava, Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava și Școala
Gimnazială George Tofan Bilca.
Programul acestui amplu eveniment a cuprins:
Vineri, 3.11.2017, ora 11.00, la Muzeul de
Istorie Suceava (instituție care ne-a asigurat suportul
logistic și spațiu expozițional) cu ocazia „Zilelor Casei
Corpului Didactic „George Tofan” Suceava” pentru
Vernisajul expoziției de pictură „99 + 1 = 100” dedicată Centenarului Marii Uniri și realizată de copiii de
la Așezământul „Sfântul Ierarh Leontie” de la Rădăuți
în cadrul Atelierului de pictură ce poartă numele pictorului coordonator - Vasile Popescu și cu sprijinul
doamnei dr. Olimpia Tudoran Ciungan – membru
UAP Sibiu.
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Moderatorul vernisajului a fost lector univ.
dr. Vasile Demciuc, membru al Senatului Universității
„Ștefan cel Mare” Suceava. Au participat: reprezentanți
ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; Așezământului
„Sfântul Ierarh Leontie” de la Rădăuți; Consiliului
Județean Suceava; Muzeului de Istorie; Inspectoratului
Școlar Județean Suceava; Clubului Lions; Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava;
Centrului pentru susţinerea Tradiţiilor Bucovinene, Suceava; Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava; Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava; Școlii Gimnaziale
”Gheorghe Popadiuc” Radăuți; Federatiei Patronale
IMM Suceava; profesori din Suceava și Rădăuți; preoți
din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților; elevi ai Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava; numeroși elevi
de la Așezământul „Sfântul Ierarh Leontie”. Picturile
expuse, de o calitate, frumusețe și o inocență reală, au
impresionat extrem de plăcut publicul.
În încheiere: «Dialogul artelor» dintre Mihai
Pînzaru PIM și elevii Așezământului «Sfântul Ierarh
Leontie» de la Rădăuți.
Duminică, 5 noiembrie 2017, ora 10:00, în
prezența reprezentanților autorităților județene – presedinte Gheorghe Flutur și locale, a PS Damaschin
Dorneanul dar și a celor culturale a avut loc manifestarea comemorativă GEORGE TOFAN (1880 – 1920
– 2017) la Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca,
gazda buna ne-a fost domnul director, prof. Costică
Negru.
Luni, 6 noiembrie 2017, ora 10:00, la sediul
CCD “George Tofan” Suceava a avut loc lansarea volumului Sub semnul Clepsidrei de prof. Luiza Butnaru.
Evenimentul, un veritabil „arc peste timp”, a
stârnit nostalgii, a creat emoții. Au participat colegi și
foști directori ai instituției și prieteni. Au fost momente memorabile din istoria CCD Suceava!
Miercuri, 8 noiembrie 2017, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava s-a desfășurat de la
ora ora 18.00 Festivitatea dedicată Zilelor Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava și care a avut
ca motto „Mentorul care inspiră”.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de doamna
prof. Elena Manuela David, director al Casei Corpului
Didactic “George Tofan” Suceava care a ținut să precizeze că câteva date legate de istoria acestei instituții
(înființată la 15 ianuarie 1970, desființată în 1986,
reînființată în 1990) și care a primit numele George
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Tofan la 5 noiembrie 2005 (împlinea instituția atunci
125 de ani de la nașterea lui George Tofan).
A salutat apoi prezența invitaților din partea
Primăriei, din partea Muzeului Bucovinei, din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava, precum
și a numeroșilor directori de unități școlare din județ
împreună cu personalul didactic și cel auxiliar, activi
și pensionari, de la Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională dar și pe profesorii de la Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava.
Preluând ideile lui George Tofan, prof. Elena
Manuela David a subliniat “rolul mentorului, profesorului, învățătorului atât în interiorul cât și în exteriorul
sistemului educațional prin recunoașteri pentru rezultatele obtinute la Olimpiade si concursuri, Proiecte
Erasmus, Eco-Scoli, competitii IT, Inventica, Publicatii, Evaluare, Strategii Didactice;
A urmat dialogul cu doamna profesor Daniela Ceredeev, directorul Liceului Tehnologic „Vasile
Cocea” Moldovița, deținătoarea a numeroase titluri și
distincții (Mentor, Merito, Profesorul Anului, Voluntar, ...) și inițiatoare a foarte multe proiecte educative
și de voluntariat, care a ținut să confirme “că DA, există două lumi: cea aglomerată a celor care se dau bătuţi
şi cea liberă a învingătorilor perseverenţi.

A urmat apoi cuvântul sensibil al doamnei
Carmen Veronica Steiciuc, director general al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava și cel al regizorului, Catinca Drăgănescu,
De la ora 19:00 s-a desfășurat spectacolul „Trei
surori” de A. P. Cehov, prima reprezentatie, susținut
de „Asociaţia culturală Punctart și în regia Catincăi
Drăgănescu, scenografia şi costumele de Andreea Simona Negrilă, coregrafia realizată de Simona Deaco-
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nescu şi Mariana Gavriciuc, lumini și video-designul
- Dan Băsu, iar coordonatoarea proiectului - Catrinel
Bejenariu, cofondatoare Punctart”.De la ora 19:00 s-a
desfășurat spectacolul „Trei surori” de A. P. Cehov,
repetiţie deschisă publicului, susținut de „Asociaţia
culturală Punctart și în regia Catincăi Drăgănescu, iar
coordonatoarea proiectului a fost Catrinel Bejenariu,
cofondatoare Punctart”.
Acest eveniment organizat de Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava a fost un veritabil maraton al educației, culturii, profesionalismului
și dăruirii devenit posibil datorită partenerilor noștri:
Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Consiliului
Județean și Primăria Suceava, Muzeul de Istorie Suceava, Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava și
Școala Gimnazială George Tofan Bilca dar și a inimoasei echipe de la CCD“George Tofan” Suceava.
Le mulțumim tuturor!
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GEORGE TOFAN – PUBLICIST SI
CREATOR DE SCOALĂ ROMÂNEASCĂ

Prof. Traian Duminică
Gheorghe Tofan a fost, fără îndoială, unul din
cei mai energici și mai însuflețiți propovăduitori ai
renașterii noastre naționale, un animator al tineretului
și un publicist de seamă, poate primul în felul său în
Bucovina. Opera sa publicistică a rămas până astăzi
împrăștiată prin diferite reviste și ziare, așteptând să
fie adunată și dată publicității în întregimea ei. Numai
atunci, în deplină cunoștință de cauză, i se va putea
fixa în mod temeinic și definitiv locul de cinste ce-i
revine, incontestabil, în istoria culturală și națională a
Bucovinei1.
Prin
publicarea
lucrării
părintelui
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învățământului românesc pe plaiurile bucovinene,
George Tofan, Învățământul în Bucovina și a celor
trei volume cu selecții din bogata lui publicistică, am
încercat, împreună cu distinșii și venerabilii domni
Gheorghe Giurcă și Gavril Irimescu, să aducem în
atenția publicului preocupările intelectualilor români
bucovineni pentru promovarea și dezvoltarea valorilor
românești în spațiul ce vremelnic se afla încorporat în
structura unor imperii ce aveau să dispară o dată cu încheierea primei conflagrații mondiale. Ne propunem a
edita și un al patrulea volum din publicistica lui George Tofan, precum și reeditarea lucrării lui Teodor Balan, Corespondența lui George Tofan, apărută în 1943
la Cernăuți.
Deși era foarte tânăr (a debutat în 1901, deci
la vârsta de 21 de ani), în studiile și articolele sale el
a abordat o tematică diversă referitoare cu prioritate
la viața culturală a românilor bucovineni. Nu lipsesc
însă nici cele în care sunt tratate aspecte privind tre-

cutul istoric al Bucovinei și al locuitorilor români de
aici și, implicit, viața politică din provincie. Indiferent
de tematica abordată, articolele impresionează prin temeinica lor documentare, fapt care le conferă totală
credibilitate și în prezent2.
O altă trăsătură caracteristică a studiilor și
articolelor publicate de George Tofan o constituie
acuratețea stilului utilizat. [...] Conținutul este prezentat într-un limbaj adecvat, simplu și cursiv, fapt care
1 Ion. I. Nistor, Zece ani de la moartea lui Gheorghe Tofan.
(Două articole inedite) - Junimea Literară, anul XIX, no.
5 - 8, mai – august 1930, pag. 259-260.
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2 Gheorghe Giurcă – Câteva precizări, pag. 6 – 7, din George Tofan, Publicistica, Vol. I (Viața culturală în Bucovina).
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face ca lectura să fie interesantă și plăcută în același
timp3.
George Tofan a fost nu numai un publicist plin
de har prin stilul utilizat, deplin adecvat tematicii, ci
și un autor temeinic documentat în legătură cu cele
abordate. Toate afirmațiile sale sunt susținute de argumente imbatabile. În plus, articolele semnate de el au o
notă comună: dragostea de neam, în condițiile în care
populația românească din Bucovina era supusă unui
amplu proces de deznaționalizare, inclusiv prin falsificarea adevărului istoric de către stăpânii vremelnici ai
acestei părți din pământurile românești4.
O bună parte a activității profesionale și publicistice a lui George Tofan a fost, cum era și normal,
rezervată învățământului. Convins fiind că progresul
neamului său, inclusiv în plan material, depinde în
foarte mare măsură de nivelul cultural, el a fost un
neobosit militant pentru dezvoltarea învățământului în
limba română prin înființarea de școli publice în cât
mai multe sate și
de școli particulare cu predarea în
limba română în
satele românești
în mare măsură
deznaționalizate
(pentru a asigura
personalul didactic necesar acestor
școli, a înființat
la Cernăuți o
școală pedagogică particulară de
învățătoare)5.
Tematica
articolelor (unele
adevărate studii de
zeci de pagini) este [...] foarte diversă și abordează aspecte de cea mai mare importanță pentru viața noastră
social-culturală de acum un veac în urmă. Impresionează în mod deosebit temeinica documentare pe care
se bazează cele publicate. Și asta nu numai în cazul
articolelor referitoare la învățământ sau la viața litera3 Gheorghe Giurcă – Câteva precizări, pag. 7, din George
Tofan, Publicistica, Vol. I (Viața culturală în Bucovina).
4 Gheorghe Giurcă – Alte câteva precizări, pag. 5, din George Tofan, Publicistica, Vol. II.
5 Gheorghe Giurcă – Alte câteva precizări, pag. 6, din George Tofan, Publicistica, Vol. II.
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ră, deci cele ce țin de pregătirea lui de specialitate. Cu
aceeași competență și obiectivitate tratează și aspectele referitoare la celelalte teme abordate. George Tofan
manifestă constant dorința de a informa corect cititorii,
cu atât mai mult cu cât, fie din lipsa surselor de documentare, fie din rea-credință față de neamul românesc
(nu numai din Bucovina), unii autori făceau afirmații
nejustificate și chiar denigratoare cu privire la istoria
și la viața noastră culturală. Și, de fiecare dată, el vine
cu argumente imbatabile în acest sens6.
Întreaga publicistică a lui George Tofan mai
are o trăsătură care-i conferă originalitate. Trăsătura
aceasta ține de modul în care sunt redactate articolele
sale. Indiferent de tema abordată, utilizează un limbaj
adecvat, cursiv, care poartă parfumul fonetic și lexical
specific perioadei istorice respective7.
Subliniem faptul, nu lipsit de importanță, că
inițiativa noastră, a prof. Gheorghe Giurcă, istoric Gavril Irimescu și prof. Traian Duminică, de a scoate la
lumină, la editura George Tofan a Casei Corpului Didactic George
Tofan Suceava,
unica lucrare,
rămasă în manuscris, a lui
George Tofan,
Învățământul
în
Bucovina,
precum și volumele de publicistică mai sus
menționate, a
fost răsplătită de
Fundația Culturală a Bucovinei
cu premiul pentru ediție îngrijită atât pentru
Învățământul în
Bucovina cât și pentru Publicistica vol. I (Viața culturală în Bucovina).

6 Gheorghe Giurcă – Prefață, pag. 5, din George Tofan, Publicistica, Vol. III.
7 Gheorghe Giurcă – Prefață, pag. 6, din George Tofan,
Publicistica, Vol. III.
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