
Proiectul „Ploiești – cultură și 
istorie în orașul meu” 

 În cadrul săptămânii „Școala altfel”, elevii clasei 
a VII – a A de la școala cu clasele I – VIII 
„I.A.Bassarabescu” au participat la un proiect în 
orașul Ploiești. Proiectul a însemnat  vizitarea, 
vizionarea și inventarierea unor  monumente, 
statui și busturi aflate în zona centrală a orașului 
Ploiești. 

 Scopul: Să adunăm informații despre istoria și 
cultura și personalitățile orașului în care trăim. 

 La proiect au luat parte  23 de elevi ai clasei 
împreună cu diriginta, prof. Cristina Prodan. 

 



De unde-am început? 

 „Excursia” noastră a început la bustul dedicat lui Radu 
Stanian avocat, omul politic și fost primar al orașului. 
Noi, elevii, am întocmit aici prima fișă a monumentului 
pe care am trecut toate datele existente pe acesta sau pe 
care le-am putut găsi pe internet, foarte puține de 
altfel. 

 Am urmat apoi traseul stabilit: bustul lui Caragiale, 
clădirea Colegiului „Mihai Viteazul”, biserica Sfântul 
Gheorghe Nou, busturile din parcul central al orașului, 
bustul lui Eminescu și al lui Constantin Dobrogeanu 
Gherea.  

 La fiecare oprire am făcut o fișă monumentului și 
câteva fotografii pentru a le publica pe blogul școlii. 
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Biblioteca „Nicolae Iorga” 

 Partea a 2 –a a proiectului s-a derulat la Biblioteca 
„Nicolae Iorga” unde d-na Loredana Stanciu ne-a 
făcut o interesantă prezentare a istoricului 
bibliotecii, a secțiilor și a serviciilor acesteia. 

 Am vizitat secția de împrumut pentru copii și unii 
dintre elevi și-au făcut permise pentru viitoare 
vizite de studiu sau pentru a putea împrumuta 
cărți. 
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În anul Caragiale 

 La terminarea programului pe care ni l-am 
propus am avut și o surpriză foarte plăcută: 
grupul statuar dedicat scriitorului și 
dramaturgului Ion Luca Caragiale fusese deja 
dezvelit și am putut face câteva fotografii. 

 Mamița, Mam’Mare și Goe au fost personajele 
lângă care ne-am fotografiat, d-nul Caragiale 
fiind foarte ocupat cu alți „mușterii” care 
dăduseră năvală la poze. 



Așa se afla monumentul (un grup statuar) dedicat lui 
Caragiale pe la orele 11 trecute fix 
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  Cu datele pe care le-am colectat în fișele 
realizate la fiecare monument vom întocmi 
un material și o hartă a monumentelor, 
statuilor și busturilor din partea centrală a 
orașului Ploiești. 

3.04.2012                                Clasa a VII – a A 

Școala cu clasele I – VIII „I.A.Bassarabescu” 
din orașul lui nenea Iancu  

 

Finalizarea proiectului 


