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Kalendari i aktiviteteve për Javën e Parasë 
20-26 mars 2023 

Java e Parasë është një festë mbarëbotërore e parasë, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin e brezit të ri për të 
qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime financiare të mirëmenduara. 
Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe mbështetjen e Ministrisë së Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë, si shumë institucione të tjera në mbarë globin, organizojnë aktivitete të larmishme për t’i 
përfshirë fëmijët dhe të rinjtë, duke u mësuar si të kujdesen për paratë, si të kursejnë, si të mendojnë 
financiarisht apo si t’i kuptojnë ndryshimet në sistemet ekonomike ku jetojnë, si të fitojnë të ardhura nëpërmjet 
sipërmarrjes dhe të vendosin bazat për të ardhmen e tyre nëpërmjet kulturës financiare. 

Organizatorë: 

Banka e Shqipërisë (BSH) dhe Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), me mbështetjen e: Ministrisë së Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë (MASR), Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD), Junior Achievement of Albania (JAA). 

Tema e këtij viti është: “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!” 

 

E hënë, 20 mars 2023  

Ora 10:00, Tiranë 

Ceremonia e çeljes së Javës së Parasë organizohet në ambientet e Muzeut të Bankës së Shqipërisë. Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, Ministrja e Arsimit dhe Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Bankave në fjalët e tyre të shkurtra 
përshëndetëse theksojnë misionin e Javës së Parasë dhe promovojnë rëndësinë e kulturës financiare për 
publikun e gjerë dhe në veçanti për brezat e rinj. 

Pas fjalëve të rastit, aktiviteti vijon me shpërndarjen e çmimeve për fituesit e 5 konkurseve të lançuara një muaj 
më parë nga BSH-ja dhe AAB. Guvernatori Sejko, Kryetari i AAB Shella, Ministrja Kushi, së bashku me drejtorët e 
përgjithshëm të bankave tregtare që sponsorizojnë çmimet për fituesit e konkurseve, ndajnë çmimet dhe bëjnë 
foto me nxënësit dhe studentët fitues.  

1. Konkurs për nxënësit e klasave III me vizatime “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen 
tënde!” – çmimet mundësohen nga Union Bank (80.000 lekë) 

2. Konkurs për klasat IV me projekte mbi temën “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen 
tënde!” (Konkurs i ri) – çmimet mundësohen nga ABI Bank (180.000 lekë) dhe BSH jep 3 tableta 
për mësuesit 

3. Konkurs për nxënësit e klasave VIII me fotomontazhe (meme) “Administro paratë e tua, 
kultivo të ardhmen tënde!” – çmimet mundësohen nga Credins Bank (50.000 lekë) 
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4. Konkursi  për nxënësit e shkollave të mesme “Videoja më e mirë” me temë “Administro 
paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!” – çmimet mundësohen nga OTP Bank (140.000 lekë) 

5. Konkursi i esesë më të mirë me temë “Ndryshimet klimatike - përse janë të rëndësishme për 
sektorin financiar në Shqipëri?” (Dega e Ekonomiksit/ Financë-Bankë) – çmimet mundësohen 
nga BKT Bank (tableta dhe praktika mësimore) 

 

E martë, 21 mars 2023 

Ora 9:30, Tiranë, BSH  

Orë mësimore në klasat V, Shkolla “Androkli Kostallari”, Tiranë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo të 
ardhmen tënde!”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.   

 

Ora 10:00, Tiranë, JAA 

Loja Tregtare Ndërkombëtare do të përshijë 40 nxënës dhe synon të përshkruajë karakteristikat e tregtisë midis 
vendeve të ndryshme dhe përfitimin përfundimtar të këtij procesi. Qëllimi i lojës është përdorimi i mjeteve të 
zakonshme didaktike si vizore, gërshërë për prerjen e disa formave specifike gjeometrike (trekëndësha, katrorë 
etj.) dhe shitjen e tyre në një "treg ndërkombëtar". 

 
Ora 11:00, Elbasan, BSH 

Leksion i hapur në Universitetin "Aleksandër Xhuvani", Elbasan, me temë “Njohja e funksionit të Auditimit të 
Brendshëm në institucionet financiare”, nga Ledia Canga, Departamenti i Kontrollit, Banka e Shqipërisë.  

 
Ora 12:00, Tiranë, BSH 

Orë mësimore në klasat V, Shkolla “Klodian Tanushi”, Tiranë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo të 
ardhmen tënde!”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.   

Ora 14:30, Tiranë, BSH 

Orë mësimore në klasat V, Shkolla “Fan Noli”, Tiranë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen 
tënde!”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

  

 

E enjte, 23 mars 2022  

Ora 10:00, Bulqizë, JAA 
Finance Boot Camp do të përfshijë 40 nxënës nga klasat VIII dhe IX, të cilët përmes lojës do të rrisin njohuritë 
dhe aftësitë e tyre sipërmarrëse, të shitjeve dhe marketingut, financiare dhe të prezantimit. 
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Ora 10:00, Tiranë, BSH 

Orë mësimore në klasat V, Shkolla “Kosova”, Tiranë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen 
tënde!”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

 

Ora 10:30, Durrës, BSH 

Leksion i hapur në Universitetin "Aleksandër Moisiu”, Durrës, me temë “Inflacioni në  rritje – impakti mbi 
ekonominë në kushtet e rreziqeve te shtuara", nga Dr. Fiqiri Baholli, Departamenti i Kërkimeve, Banka e 
Shqipërisë.  

 
Ora 11:00, Durrës  

Orë mësimore në klasat X, Kolegji “Turgut Ozal”, Durrës, me temë “Funksionet dhe roli i bankës qendrore në 
jetën e qytetarëve”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

 

Ora 11:00, Peshkopi, JAA 
Kampi i Inovacionit do të përfshijë 40 nxënës të shkollave të mesme, të ndarë në grupe prej 6-8 individësh. 
Qëllimi kryesor është të inkurajojë studentët të ndajnë përvojat dhe mendimet/idetë e tyre në lidhje me 
inovacionin dhe startup-et. 
 

Ora 11:30, Tiranë, BSH 

Orë mësimore në klasat V, Shkolla Mëzez Fushë, Tiranë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen 
tënde!”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

 

Ora 13:30, Tiranë, BSH 

Orë mësimore në klasat V, Shkolla “Kongresi i Manastirit”, Tiranë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo 
të ardhmen tënde!”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

 

Ora 14:30, Tiranë, BKT 

Leksion i hapur në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik (Dega Financë), nga lektore Elona Bollano (BKT). 
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E premte, 24 mars 2023  

Ora 10:00, Tiranë, BSH 

Orë mësimore në klasat V, Shkolla Farka e Vogël, Tiranë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen 
tënde!”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

 
 
Ora 10:00, Tiranë, BSH 

Prezantim në Kopshtin "Shalom", me temë “Të njohim monedhat dhe kartëmonedhat kombëtare!”, nga 
punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

 
Ora 10:45, Tiranë, BSH 

Orë mësimore në klasat V, Shkolla “Lidhja e Prizrenit”, Tiranë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo të 
ardhmen tënde!”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

Ora 11:00, Shkodër, BSH 

Leksion i hapur në Universitetin " Luigj Gurakuqi", Shkodër, me temë “Ndryshimi klimatik dhe rëndësia e tij për 
bankën qendrore”, nga Margerita Topalli, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.  

 
Ora 11:00, Shkodër  

Orë mësimore në klasat X, Gjimnazi “28 Nëntori”, Shkodër, me temë “Funksionet dhe roli i bankës qendrore në 
jetën e qytetarëve”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

 
Ora 11:00, Korçë, Raiffeisen Bank 

Orë mësimore në klasat V, Shkolla “Pandeli Cale”, Korçë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen 
tënde!”, nga lektor Eugen Agolli (Raiffeisen Bank). 

 

Ora 11:30, Tiranë, BSH 

Orë mësimore në klasat V, Shkolla “Bashkim Fino”, Tiranë, me temë “Administro paratë e tua, kultivo të 
ardhmen tënde!”, nga punonjës të Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. 

 
Ora 12:00, Tiranë, Intesa SanPaolo Bank 

Leksion i hapur në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë nga lektore 
Xhilda Shehu, Intesa SanPaolo Bank.  
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Aktivitete jashtë datave të Javës  së Parasë 

E mërkurë, 15 mars 

Ora 12:00, Tiranë, OTP Bank 

Leksion i hapur në Albanian University of Tirana nga lektore Irida Huta (OTP Bank).  

 

E enjte, 30 mars 2023 

Ora 11:00, online, AAB, BSH, ASD, Raifeissen Bank 

Kuizi Evropian i Parasë (European Money Quiz), një konkurs mbarevropian me qëllim përmirësimin e kulturës 
financiare të fëmijëve të moshës 13 - 15 vjeç. Klasat e 9-ta do të konkurrojnë drejtpërdrejt me njëra-tjetrën gjatë 
një aktiviteti “live”, në platformën Kahoot!. Skuadrat do të duhet t’u përgjigjen saktë dhe shpejt pyetjeve të 
konkursit kombëtar (jo më shumë se 25 pyetje). Çdo klasë do të mund të përfaqësohet me nga disa skuadra me 
nga 2 nxënës. Në fazën e dytë, dy nxënësit fitues kombëtarë do të përfaqësojnë Shqipërinë në finalen evropiane 
të Kuizit, në Bruksel, në datat 15-16 maj 2023.  


