ISTORICUL UNITĂȚII ȘCOLARE
Anul înființării
Adresa unității școlare

1899
STRADA NATIONALĂ, NR 2775, COM. LIEŞTI,
JUD. GALAŢI

Modificarea denumirii unității școlare de la înființare până în prezent






ŞCOALA COMUNALA DE TIP URBAN “IOAN KALINDERU”
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 LIEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 “ION KALINDERU” LIEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIEŞTI

Personalități care au marcat activitatea unității școlare
IOAN KALINDERU (1840-1913)





Administrator al Domeniilor Coroanei Regale
Doctor în drept de la Facultatea din Paris
Preşedinte al Academiei Române
Membru al Societăţii geografice române.Bucureşti, 1895

În anul 1902, acesta a donat bibliotecii şcolii un număr important de volume.
DAN MIHAILESCU – elev al şcolii lieştene, fiul lui GHEORGHE MIHAILESCU
(învăţător la şcoala primara din Lieşti)
 născut la 12 aprilie 1929, Liești
 a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București și a obținut
doctoratul în estetică și psihologia artei la Universitatea din Iași.
 este un publicist, psiholog și esthetician
 a publicat lucrări de culturologie, teoria și psihologia artei, estetică,
memorialistica, eseuri si note de calatorie
 este membru al Uniunii Scriitoriilor din Romania.
 a fost declarat de,,International Biographical Center" din Cambridge ,,Omul
International al anului 1999-2000".
 a fost cadru asociat la Universitatea din Brașov, catedra de știinte sociale și
estetică

Nume/prenume directori care au manageriat unitatea școlară de la înființare până în
prezent
 Gheorghe Mihăilescu,Gheorghe Popa,Grigore Cristea,Gherbăluţă Niculai,Roşu
Mitică,Ionescu Tinca, Tudosă Valentin, Săndică Liliana, Bulai Mihaela, Paparuş
Mihaela, Susanu Stela, Tudosă C-tin Claudiu, Lupoaie Valentina, Matei Paula

SCURT ISTORIC
Clădirea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 şi clădirea anexă, fostă casă a învăţătorului, sunt
cele mai vechi din localitate, după clădirea bisericii. Aceasta a fost construită în perioada
1899-1901 în cadrul programului iniţiat atunci de Reforma lui Spiru Haret şi era printre cele
mai moderne şcoli din acea perioadă. Construirea acestei şcoli a fost subvenţionată de
primărie la cererea şi sub organizarea instituţiilor centrale ale statului.
La început, clădirea şcolii avea doar 4 clase însă datorită numărului mare de copii,
care au început să frecventeze şcoala, cele 4 săli de clasă au devenit insuficiente. De
aceea în perioada 1964-1965, clădirii i-au fost anexate construcţii noi, iar în anul 2007,
printr-un program de reabilitare a fost modernizată în întregime.
Clădirea anexă, construită paralel cu şcoala, fostă casă a învăţătorului, păstrează
arhitectura originală. În prezent, în acest spaţiu funcţionează biblioteca şcolii. În continuarea
clădirii vechi au fost construite doua săli care au adăpostit grădiniţa, în prezent folosite ca
săli pentru materiale didactice.

