Sfârșitul de an școlar la Palatul Copiilor Suceava este trăit intens, asemeni întregului an, fiind marcat de concursuri și
festivaluri organizate de noi sau la care elevii noștri sunt invitați să participe.
Astfel tocmai a fost finalizat Concursul Interregional intitulat „CreativArt” organizat de P.C. Suceava, acțiune cuprinsă
în Calendarul Concursurilor Extrașcolare 2015 aprobat de M.E.C.Ș. la care au participat 18 unități școlare din 7 județe,
cu un număr de 263 de copii, cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani.
Palatul Copiilor Suceava, prin organizatorii ei, profesorii Marcela- Olga Reuț, Cristina Hreamătă- Macoveiciuc,
Petronela- Elena Rusu, Ileana Voinoiu, au avut de jurizat foarte multe lucrări, în final rezultând un număr total de 118
premii la secțiunile Artă textilă, Artă decorativă, Tapiserie, Pictură și Grafică, Cusături, Colaje, Design vestimentar,
Origami și Quilling, Creație vestimentară și Fotografie.Lucrările premiate au fost expuse prin intermediul
parteneriatului, în holul Iulius Mall Suceava unde au putut fi admirate de vizitatori.

În intervalul 18- 20 iunie s-a desfășurat la Moreni – Dâmbovița cea de a VII-a ediție a Festivalului Concurs Național de
Muzică ușoară, Muzică populară și a Atelierelor de creație artă popular. Palatul Copiilor Suceava, a dat curs invitației
de a participa la acest concurs prin prof. Mihai Lungoci cu elevii Agata Gazda, Mălina-Maria Rusu și Ana-Maria Nichifor
la secțiunea muzică ușoară, prof. Daniel Aneculăesei cu eleva Roxana Lupu-Moroșanu la secțiunea muzică populară și
prof. Petronela-Elena Rusu și Dan Jauca cu elevii Nicolae Ungureanu, Delia Ochiană și Mihaela Schipor la secțiunea
creație artă populară.
Competiția extrem de grea, cu un juriu de înaltă clasă format din Titus Andrei- președinte urmat de cunoscuții Mihai
Constantinescu, Laurențiu Cazan, Adrian Daminescu, Viorel Gavrilă și alte personalități au dat mari emoții
concurenților dar și multe sfaturi utile. Astfel îndrăgiții interpreți Mihai Constantinescu, Laurențiu Cazan și Adrian
Daminescu au fost fascinați de copiii suceveni încercând să stea cât mai mul în preajma echipajului de la Palat, lăudând
și apreciind munca profesorilor, strădania și talentul copiilor dar și FRUMOASA BUCOVINĂ din care noi veneam.
Din cele 33 de echipaje participante din cluburi și palate ale copiilor, participanții din Palatul Copiile Suceava au
obținut: Locul I muzică ușoară Agata Gazda, Locul I muzică populară Roxana Lupu-Moroșanu, Locul III creație muzicală
Mălina-Maria Rusu, Locul I Mălina-Maria Rusu creație artă populară, Locul II Nicolae Ungureanu creație măști
populare, Locul II Delia Ochiană creație artă populară, Locul III Mihaela Schipor creație artă populară.

În aceeași perioadă la Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat Concursul Național de Automodele și Navomodele „Cupa
Râmnicului” ediția a IX-a, la startul căreia d-na prof. Cristina Maxim a alinia concurenții Mara Maxim și Doina
Butnariuc, care au avut adversari din 21 de județe ale țării, participând la mai multe probe specifice domeniului
Navomodele.
În urma confruntărilor echipajului sucevean i-au revenit locul III la echipă și un total de 2 locuri I, un loc II, 4 locuri III și
o mențiune.

În prezent la Constanța se desfășoară Concursul Național de Electronică la care d-nul prof. Liviu Maftean a pregătit un
număr de 6 elevi care urmează să reprezinte județul la această confruntare.
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