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On my December 2009 mission to the BoA, I was kindly 

invited by Governor Fulani to observe the BoA Central 

Bank (CB) final competition held in Vlora. Even without 

understanding Albanian, the enthusiasm of the crowds 

of the young high school students was vividly clear.

As a former central banker, it was a very nice feeling 

for me to see the seriousness and dedication of the 

various groups of the young contestants. Financial 

education, including education about CB activities, is 

very important for everyone in this complicated word.

I think that other countries should learn from this useful 

Albanian experience. It would be useful, in my opinion, 

to video tape and translate into English the similar 

event that will be probably held near the end of 2009.Meir Sokoler

Monetary Policy Adviser at the Bank of Albania.

Gjatë mandatit tim për vitin 2009 në Bankën e 

Shqipërisë, Guvernatori Fullani më ftoi të shihja finalen 

e konkursit të Bankës së Shqipërisë, në qytetin e Vlorës. 

Edhe pa e kuptuar gjuhën shqipe, entuziazmi i publikut 

të ri, i përbërë nga gjimnazistë ishte shumë i qartë. 

Si një ish bankier qendror ishte shumë e këndshme 

të shihja seriozitetin dhe përkushtimin e grupeve të 

ndryshme të konkurrentëve të rinj.  Edukimi financiar, 

duke përfshirë këtu njohuritë mbi aktivitetet e bankës 

qendrore ka shumë rëndësi për të gjithë ata që jetojnë 

në këtë botë të ndërlikuar. 

Mendoj se edhe shtete të tjera duhet të mësojnë nga kjo 

eksperiencë e dobishme shqiptare. 

Për mendimin tim, do të ishte e vlefshme që aktiviteti i 

ardhshëm i kësaj natyre, i cili me siguri do të zhvillohet 

në fund të vitit 2009, të regjistrohej dhe përkthehej në 

gjuhën angleze. Meir Sokoler

Këshilltar për politikën monetare pranë Bankës së Shqipërisë.
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Në të premten e ftohtë dhe me shi të dhjetorit, ndërsa i 

afroheshim qytetit të Vlorës, nuk ishim të përgatitur për 

ngrohtësinë dhe entuziazmin që na priste në sallën e 

teatrit ’Petro Marko’. Thirrjet, duartrokitjet dhe emocioni i 

nxënësve, mësuesve dhe familjarëve të tyre ishin në kontrast 

të fortë me oborret e zbrazëta të shkollave, që pamë duke 

hyrë në qytet. Emocionet e anëtarëve të jurisë shtoheshin me 

çdo grup pyetjesh e përgjigjesh, me çdo reagim të nxënësve 

pjesëmarrës në konkurs dhe të shokëve të tyre, me çdo koment 

të mësuesve, që ndiqnin të përkushtuar nga rreshtat e parë 

të sallës. Përgatitja dhe shpejtësia e nxënësve në dhënien 

e përgjigjeve shpesh ishte aq mbresëlënëse saqë anëtarët e 

jurisë nuk kishin kohën e mjaftueshme për të vendosur pikët 

apo për të bërë krahasimin midis përgjigjeve të skuadrave 

të ndryshme. U larguam nga Vlora me përshtypjet më të 

mira, me premtimin që do të ktheheshim shumë shpejt dhe 

me bindjen që brenda ndërtesave në dukje të ftohta dhe 

të rënda, po formohet një brez i shkëlqyer ekonomistësh, 

juristësh, inxhinierësh dhe specialistësh të të gjitha fushave. 

Është vërtet kënaqësi dhe nder të mbështesës dhe motivosh 

një brez të tillë!
Diana Shtylla

Drejtore e Departamentit të Statistikës.

Anëtare e Jurisë së Konkursit ”Vlera e Vërtetë e Parasë”.

Vlera e Vërtetë e Parasë...

Është dhjetor 2008, jemi në Vlorë, në 
teatrin “Petro Marko”. Rreth �00 nxënës, 
mësues, prindër e familjarë, ndoqën për 
dy ditë, zhvillimin e konkursit të Bankës 
së Shqipërisë ”Vlera e Vërtetë e Parasë”. 
Faza e parë zgjati plot 6 orë, gjatë të 
cilave të gjitha skuadrat konkurruan 
për të grumbulluar pikët e duhura që 
të kalonin në finale. Finalja prej rreth 
� orësh, u filmua e transmetua nga 
televizioni “Klan”.

�7 shkolla të këtij rrethi morën pjesë në konkurs, 8 të fshatrave, 9 të 
qytetit. Nga këto të fundit �2 shkolla publike dhe 5 jopublike. 5� nxënës ishin pjesëtarë të 
ekipeve përfaqësuese dhe �7 mësues, u përfshinë në përgatitjet për këtë konkurs.

Banka e Shqipërisë nga ana e saj, kishte krijuar një juri prej 6 anëtarësh, drejtues të lartë, të 
kryesuar nga Guvernatori i Bankës. Një sekretari prej � vetash; � specialist të informatikës; një 
grup njerëzish të departamenteve të ndryshme në Bankë, që punuan me pasion e përkushtim për 
këtë aktivitet.

On my December 2009 mission to the BoA, I was kindly 

invited by Governor Fulani to observe the BoA Central 

Bank (CB) final competition held in Vlora. Even without 

understanding Albanian, the enthusiasm of the crowds 

of the young high school students was vividly clear.

As a former central banker, it was a very nice feeling 

for me to see the seriousness and dedication of the 

various groups of the young contestants. Financial 

education, including education about CB activities, is 

very important for everyone in this complicated word.

I think that other countries should learn from this useful 

Albanian experience. It would be useful, in my opinion, 

to video tape and translate into English the similar 

event that will be probably held near the end of 2009.Meir Sokoler

Monetary Policy Adviser at the Bank of Albania.
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Është qershor 2008, jemi në Vlorë në shkollën “Ali Demi”. 
Rreth �50 nxënës, mësues, drejtues të shkollave të mesme dhe të Drejtorisë 
Arsimore të Vlorës takohen me Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë për të biseduar e 
shkëmbyer ide rreth dobishmërisë së edukimit ekonomik e financiar të nxënësve. Takimi zgjat më 
shumë se 2 orë dhe të pranishmëve u bëhet një premtim nga z. Ardian Fullani: - “Kemi ardhur 
sot në Vlorë për të folur për bankën qendrore dhe rolin e saj në zhvillimin e ekonomisë së një 
vendi, për edukimin financiar, por mbi të gjitha, kemi ardhur të flasim për ju. Kemi ardhur në 
Vlorë për të zhvilluar programin tonë edukues “Banka Qendrore në jetën e përditshme”.... Ne 
do të organizojmë e zhvillojmë në qytetin tuaj takime e biseda si kjo e sotmja, do të shpërndajmë 
botimet tona edukative, do të vendosim një marrëdhënie të vazhdueshme me ju e mësuesit tuaj 
dhe ju do të merrni pjesë në konkursin “Vlera e vërtetë e parasë!”.”

96 % e nxënësve të pranishëm në këtë takim, iu përgjigjën: PO! - pyetjes nëse donin të dinin më 
shumë për Bankën e Shqipërisë, nëpërmjet një pyetësori të shpërndarë në sallë. 

BANKA QeNDRORe NË 

JeTËN e PËRDiTShMe
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Është shtator 2008, jemi në Vlorë në një takim 
me mësues e drejtues të shkollave të mesme, në 
ceremoninë e përfundimit të një seminari trainues 
për mësuesit e lëndës së ekonomisë. Rreth 50 
mësues marrin pjesë në këtë takim me Guvernatorin, 
drejtues të lartë e specialistë të Bankës. Takimi zgjat tre orë. 

“...ne në Bankën e Shqipërisë mendojmë, dhe më shumë se kaq, besojmë që financat, sikurse 
çdo gjë tjetër duhen mësuar! Duhen mësuar shpejt dhe mësimet duhet të jenë ato të duhurat! 
E sigurisht që vendi më i mirë për të mësuar është shkolla dhe mësuesit jeni ju!”, - me këto 
fjalë Guvernatori u shpjegoi të pranishmëve vëmendjen që Banka u ka drejtuar. Mësuesit kanë 
përfunduar trainimin 5-ditor “Banka Qendrore në jetën e përditshme”. Janë zhvilluar rreth �2 
tema nga po kaq lektorë. �00% e mësuesve e kanë gjetur shumë të dobishëm për mësimdhënien 
këtë seminar. 95% e tyre propozojnë që kjo praktikë të vazhdojë. 

“...ne në Bankën e Shqipërisë 

mendojmë, dhe më shumë se kaq, 

besojmë që financat, sikurse çdo gjë 

tjetër duhen mësuar! Duhen mësuar 

shpejt dhe mësimet duhet të jenë ato 

të duhurat! E sigurisht që vendi më 

i mirë për të mësuar është shkolla dhe 

mësuesit jeni ju!”
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Është nëntor 
2008, jemi në Vlorë në një takim me nxënës e mësues 
të shkollave të mesme. Rreth 200 nxënës 
marrin pjesë në këtë prezantim 
të bankës qendrore me temë: 
“Banka Qendrore në jetën e 
përditshme”. Takimi zgjat dy 
orë. 87% e nxënësve i përgjigjen 
pozitivisht pyetjes që kanë arritur 
të kuptojnë drejt e qartë temat e 
zhvilluara. Në fund, ata marrin 
pjesë në një lojë, nën sloganin: 
“Më mirë të dish apo të kesh?”. 
Vajzat, në pjesën më të madhe, 
mendojnë që është më mirë të dish. 
Djemtë përgjigjen pa dyshime se 
është më mirë të kesh! 
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Është dhjetor 2008, jemi në Vlorë në një takim konsultues me nxënësit e 
skuadrave që do të përfaqësojnë shkollat në konkursin ”Vlera e Vërtetë e Parasë”. Janë �5 nxënës 
dhe mësuesit e tyre. Takimi zgjat më shumë se dy orë. Katër specialistë të Bankës, të angazhuar 
qysh nga fillimi në punën për përgatitjen e konkursit, sqarojnë çdo pyetje apo paqartësi të 
nxënësve. Në fund ata marrin udhëzime edhe rreth rregullave të zhvillimit të konkursit, etikës, 
marrëdhënieve me Jurinë, Sekretarinë e sigurisht me mbështetësit e tyre që do të jenë në sallë. 
Takimi nuk ka një slogan. Ajo që ndjehet në ajër është vendosja e një marrëdhënieje besimi. Ne 
forcuam bindjen tonë që këta të rinj ishin seriozë në angazhimin e tyre për pjesëmarrje. Ata kanë 
bërë shumë punë që tashmë i duhet ta ekspozojnë bukur. Nxënësit, përfundimisht besuan se ne, 
jo vetëm bënim premtime që ngacmojnë ambicien e tyre për sukses, si ky konkurs; por punojmë 
me profesionalizëm e kreativitet kur përfshihemi në projekte të tilla. Për ne, që kemi vlerësuar 
maksimalisht çdo detaj të përgatitjeve, është mjaft inkurajues ky fakt. 

PËRGATiT
JA 

PËR 

KONKuRSiN
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Është dhjetor 2008, jemi në Vlorë, në teatrin “Petro Marko”. Në prani të rreth �00 nxënësve, 
mësuesve e të ftuarve të tjerë, zhvillohet faza e parë e konkursit “Vlera e Vërtetë e Parasë”. Nuk 
do të ketë të humbur nga kjo pjesëmarrje. Skuadrat nuk konkurrojnë midis tyre në një sistem 
eliminues. Ato tregojnë njohuritë para jurisë dhe publikut, me synimin për të grumbulluar sa më 
shumë pikë. Është pothuaj një shfaqje e bukur. Pa skenar të përgatitur më parë, por me rregulla 
të qartë dhe aktorë inteligjentë. Në fund të ditës përcaktohen edhe shkollat që kanë grumbulluar 
më shumë pikë. Ato janë “Ali Demi”, “Aulona”, “Nr.�”. Dy të fundit janë shkolla jopublike të 
qytetit. Përshtypja jonë, që tashmë jemi të përfshirë në dy konkurse të tilla, është që këta nxënës 
kishin mësuar pothuaj çdo gjë të shkruar në materialin që ne kemi përgatitur posaçërisht për këtë 
konkurs. Por, nuk pati vetëm tre skuadra të mira. Pati mjaft prej tyre që ditën të bëjnë figurë të 
bukur për një arsye apo tjetër.

Skuadra e shkollës “Ali Asllani”, Kotë ishte mbresëlënëse, për përgatitjen shumë të mirë, për 
aftësinë e të punuarit në grup, për mënyrën e sjelljes e komunikimin më Jurinë, për modestinë 
me të cilën ditën të paraqitnin bukur punën e tyre. 

FAzA e PARË



��

Skuadra e shkollës “Spiro Gjiknuri”, himarë ishte e thjeshtë në paraqitjen e një logjike të fortë, 
mbi të cilën kishte vendosur përgatitjen e saj. Nuk mund të mos të të bënte përshtypje lirshmëria 
që karakterizonte grupin e nxënësve, në përgjigje dhe arsyetim. Të ardhur nga më larg se të tjerët, 
pa mbështetës të zhurmshëm, përveç mësuesve të tyre, ata nuk e vazhduan dot konkurrimin për 
në fazën finale, por bënë figurën e mirë të një skuadre që kishte hyrë në këtë konkurs për të 
mësuar dhe për tú argëtuar, qetësisht. 

Skuadra e shkollës “hasan Pulo”, Orikum ishte e drejtuar nga një mësuese shumë e përkushtuar. 
Ajo ndoqi deri në fund të ditës, në sallën e teatrit, të gjitha skuadrat që morën pjesë në konkurrim. 
Si për tú siguruar plotësisht që nuk i kishte mbetur më për të bërë, për nxënësit e saj. Ajo vetë 
ka ndjekur rregullisht të gjitha aktivitetet edukuese të Bankës në Vlorë, është përfshirë me shumë 
përkushtim në përgatitjen e nxënësve për konkursin, mbi të gjitha ka patur shumë besim tek ata. 
Është një shembull, që ndoshta në të ardhmen jo të largët do të na bëjë të mendojmë rreth një 
çmimi të veçantë, që mund të japë ky konkurs për mësuesit e përkushtuar. 

Nxënësit vendosin një marrëdhënie të veçantë me moderimin. e shikojnë si palë, në një 
marrëdhënie tashmë të shumëfishtë: skuadrat e tjera, juria, sekretaria, mësuesit, 

mbështetësit dhe moderimi. Sikur të mos mjaftonte kjo, kanë edhe emocion, 
që i krijon një lloj pasigurie. i duhet dikush tek i cili të besojnë pa kushte. 

Ata përveç të tjerave, i shkruajnë në letër idetë e tyre, përshtypjet, 
falenderimet apo edhe propozime për të tjera aktivitete. Kjo na 
bën të mendojmë që në ditën e takimit final, duhet të ketë vend 

edhe për këta. 
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Është dhjetor 2008, jemi në Bankën e 
Shqipërisë, në konsultimin sqarues për fazën finale. �2 nxënës të 
skuadrave që janë renditur në � vendet e para, të shoqëruar nga mësuesit e tyre 
kanë ardhur të njihen me ushtrimin e veçantë të ditës finale të konkursit. Është një prezantim, i 
cili do të vërë secilën skuadër në rolin e këshillit mbikëqyrës të një banke qendrore. 2 anëtarë të 
Jurisë kanë zhvilluar për më shumë se 2 orë modelin e plotë të ndërtimit të këtij prezantimi. hap 
pas hapi, janë shpjeguar të gjitha të dhënat që duhen përdorur për përgatitjen e materialit. Është 
njësoj sikur këta nxënës të shkruajnë një dokument që specialistët e Departamentit të Politikës 
Monetare në Bankën e Shqipërisë, përgatisin për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës, dhe mbi të 
cilin ky Këshill merr një vendim për normën bazë të interesit. Duhet që nxënësit, për këtë ushtrim 
special, të përdorin jo vetëm të gjitha njohuritë e fituara por të kenë edhe shumë kreativitet. 

PARA FiNAleS
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Është �9 dhjetor 2008, jemi përsëri në Vlorë, 
në teatrin “Petro Marko”. Është finalja e konkursit “Vlera e Vërtetë e Parasë”. 
Janë të pranishën në sallë më shumë se �00 vetë, nxënës, mësues, familjarë, televizioni “Klan”, 
i cili do të filmojë gjithë aktivitetin, por ka edhe një të pranishëm special: ai është Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë. 

Kjo që po ndodh sot këtu e ka filllimin në një tjetër 
sallë studentore. Në atë “Black Box” 
në Tiranë. Vetëm 7 muaj më parë, 
duke iu drejtuar të pranishmëve në 
finalen e këtij konkursi në Tiranë, 
Guvernatori premtoi që ky konkurs 
do të shndërrohej shumë shpejt në 
një aktivitet kombëtar. Dhe ja ku jemi 
në Vlorë, për të mbajtur një premtim 
publik; për të ndjekur si edhe herë të 
tjera, idenë e tij.

Salla është “e zbukuruar”me simbole 
tifozerie, të shkruara mbi copa çfarëdo. 

TAKiMi FiNAl
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Ndihen herë pas here tinguj 
të borive nxitëse për skuadrat 
e zemrës. Ne i kemi njoftuar 
më parë, që të tilla forma 
të mbështetjes nuk është e 
pëlqyeshme të praktikohen. 
Por jo gjithmonë të rinjtë 
janë dakord me kërkesat 
tona. Dhe ne na duhet që 
në ndonjë rast të bëhemi 
tolerantë! Nxënësit kanë 
sjellë nga shtëpitë copa të bardha 
mbi të cilat është shkruar me ngjyra të kuqe e 
blu, besimi në fitoren e skuadrës së tyre. Ata kanë zënë vend 
në sallë mjaft minuta para fillimit. Të veshur në pjesën më të madhe me 
uniformat e shkollave të tyre, kanë krijuar vetvetiu kuadrate të ndara nga njeri tjetri, 
sipas shkollave përkatëse. Dallohen mjaft qartë mbështetësit e secilës skuadër, ndaj mund të 
veçohet lehtë entuziazmi i nxënësve të shkollës “Ali Demi”, “Aulona” ”hajredin Beqari”. Më 
entuziastët, ata që asnjëherë nuk i mungojnë garave të tilla, janë të vendosur në galeri. Prej 
andej vijnë në korr brohorima mbështetëse, duartrokitje, thirrje që duan të na sigurojnë se 
pikërisht shokët e tyre të shkollës, janë më të mirët, janë kampionët e padiskutueshëm të kësaj 
gare. Por, në sallë ka edhe një grup tjetër që nuk mund të kalojë pa rënë në sy. Është një rradhë 
e qetë, ndoshta e veçanta e këtij konkurrimi të zhvilluar në Vlorë; rradha e gjysheve, nëse mund 
ta quajmë kështu. Ato janë ulur aty, të heshtura, të veshura bukur, të kujdesura për flokët dhe 
pamjen e tyre. Mbesat dhe nipat duhen mbështetur por edhe duhen respektuar në këtë mënyrë. 
Janë me siguri më të emocionuarat në këtë sallë. Ndoshta disa jo vetëm kanë ndihmuar në 
rritjen e tyre, por edhe i kanë mësuar të shkruajnë e lexojnë. Tani janë krenare tí shohin në këtë 
demostrim të dijeve, që për më shumë do të filmohet edhe nga një televizion publik.
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Konkurrimi fillon sapo 
kryetari i jurisë vjen në sallë dhe zë vendin e tij. Pyetjet 
dhe përgjigjet e skuadrave ndjekin njera tjetrën me një 
ritëm që nuk krijon shumë mundësi për hapësirë. Por 
nxënësit në sallë, janë aq të interesuar tí drejtojnë pyetje 
Guvernatorit saqë është e pamundur për drejtuesen 
e konkursit, të mos dalë herë pas here nga skenari i 
saj. Dhe zoti Fullani, i vëmendshëm ndaj të gjitha 
pyetjeve që i vijnë prej auditorit të tij më të ri në moshë, 
përfshihet në një bashkëbisedim dashamirës, të cilin 
arrin ta shndërrojë në po aq interesant sa vetë konkurrimi. Ai 
sot në këtë sallë është Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, që kryeson jurinë e nderuar të 
këtij konkursi, unik në llojin e tij në Shqipëri; është bashkëbiseduesi që di të shpjegojë në fjalë 
të thjeshta për auditorin rinor pyetje që lidhen me Bankën Qendrore dhe ekonominë; është 
një moderator i marrëdhënies së veçantë që krijohet midis tij, skuadrave finaliste, gazetares- 
drejtuese të konkursit, nxënësve e të tjerëve të pranishëm në sallë. 

e gjitha kjo zgjat rreth � orë. Ndryshe nga koha zyrtare e parashikuar vetëm për konkurrimin. Por 
asnjë nuk e ka kuptuar si ka lëvizur ora. Ka qenë kaq e bukur e gjitha kjo! Renditja përfundimtare 
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e pikëve ka nxjerrë fituese 
shkollën “Ali Demi” dhe më pas 
atë “Aulona”e “Numër �”. 

Por ka patur edhe të tjerë fitues. 
Ky konkurs në formatin e tij 
të çmimeve ka parashikuar 
edhe një çmim individual. Atë 
mund ta përfitojnë anëtarë 
të skuadrave pjesëmarrëse, 
që pavarësisht nga rezultati 
i grupit, personalisht kanë 
paraqitur nivel të lartë të dijeve, etikë të 
pëlqyeshme e aftësi të mira oratorie. Këta ishin � djem. Joan 
Mato, i shkollës “Spiro Gjiknuri”të himarës; Rizvan Myrtaj i shkollës “Perla” të qytetit të 
Vlorës dhe Ronaldo haxhiraj i shkollës “halim Xhelo”, Vlorë. Nuk mund të mos veçojmë këtu 
djalin karizmatik të skuadrës së “Perlës”, i cili megjithëse e drejtoi skuadrën drejt grumbullimit të 
aq pikëve sa të vendoseshin në vendin e katërt të renditjes së përgjithshme, u penalizua dy herë 
për të njejtën paqartësi, që lidhej me inflacionin galopant! Fati jo gjithmonë është në anën e 
duhur! Por juria e këtij konkursi është e vëmendshme ndaj të gjithëve. Më tepër se kaq, ajo është 
më e drejtë edhe sesa fati! 

Dhe më së fundi, çmimi i ri i këtij konkursi iu dedikua vajzave, anëtare të skuadrës së shkollës 
“Ali Asllani”, Kotë, si skuadra që paraqiti punën më të mirë në grup. 

e ndërkohë, pas rreth katër orëve, salla është pothuaj e mbushur, si në fillim të konkursit. Fituesit 
bëjnë foton tradicionale me Guvernatorin dhe kupat e fitores. Ka mbaruar kështu një ngjarje e 
bukur në jetën e tyre. Por, ajo ndoshta do të shërbejë si një fillim për disa.
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Ne na duhet tashmë të largohemi nga 
Vlora për këtë vit shkollor. Do të jemi 
përsëri këtu, për të zhvilluar programin 
tonë edukues në vitin e ardhshëm shkollor 
por edhe për të tjera aktivitete. 

Jam një pjesëmarrëse në konkursin “Vlera e Vërtetë 

e Parasë”...para konkursit nuk e kisha idenë që 

ekzistonte një bankë e tillë në Shqipëri, ndërsa 

tani financa dhe ekonomia janë degët e preferuara 

për mua. Ishte konkursi ai që zbuloi tek unë një 

pjesë që nuk e njihja dhe ju jam mirënjohëse, sepse 

deri pak më parë nuk dija ç’të vazhdoja, ndërkohë 

që tani e di që do të bëhem një ekonomiste dhe 

ëndrra ime është të punoj në bankën qendrore. 

Ju faleminderit për gjithçka!
Olsiana Shuaipi; skuadra e shkollës “Aulona”Vlorë. 
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Është dhjetor 2008. Jemi në Vlorë, 
në festën që Banka organizon për 
të gjithë pjesëmarrësit në konkurs. 
Tashmë nxënësit janë mbledhur për 
tú argëtuar së bashku. Nuk janë 
më në një testim të inteligjencës. 
Duket sikur marrin pjesë në një garë 
bukurie sot. Janë shumë të dashur 
e miqësorë, janë të shpenguar 
dhe duan të gjithë njëkohësisht 
të flasin e tregojnë përshtypjet e 
tyre. Këto të fundit ne i inkurajmë 
të na i shkruajnë në një libër të 
veçantë, që kemi pikërisht për 
këtë qëllim. Është për tú çuditur 
se sa ndryshe e ka përjetuar 
secili prej tyre këtë konkurs. Janë 
ndjerë shumë mirë në vëmendjen 
e Bankës së Shqipërisë përgjatë 
kësaj periudhe bashkëpërgatitjeje. 
Kanë mësuar për Bankën jo vetëm 
si një institucion i rëndësishëm 
financiar, por edhe si për një grup 
njerëzish të përkushtuar në punën 
e tyre e që mbi të gjitha, mbajnë 
premtimet. 

FeSTA
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“Pjesëmarrja në konkurs dhe zënia e një 

vendi fitues më bëri të ndihem fitimtare, 

se kam arritur diçka pa dalë ende në 

jetë. Më bëri të ndihem optimiste për atë 

që më pret në të ardhmen, se unë mund 

tia dal mbanë! Dhe kjo falë jush! Shumë 

faleminderit për gjithçka bëtë për ne në 

konkurs!” eleonora llambro

Shkolla “Nr. �”Vlorë

“...Jemi me të vërtetë të lumtur që morëm 

pjesë në këtë konkurs, më të mirin të 

organizuar deri më sot në Vlorë. Ishte vërtet 

një kënaqësi, pasi jo vetëm u argëtuam, 

por ndihemi më të sigurt dhe me shumë 

njohuri.”

Romina Durellari, Nereisa Rushiti, erald Meçani 

shkolla ”Mustafa Q. Ataturk”Vlorë.

”.. ishte një përvojë e paharruar. Kemi 

punuar shumë së bashku, nxënësit, ne 

mësuesit dhe specialistët e Bankës. I kam 

ndihmuar nxënësit e mi në përgatitjet për 

konkursin po edhe vetë kam mësuar shumë 

gjëra. Mbi të gjitha kam njohur njerëz të 

përkushtuar në punën e tyre. Shpresoj që 

skuadra e shkollës time të jetë fituese, por 

edhe të gjithë pjesëmarrësve u uroj sukses. 

Në një mënyrë apo tjetër, pjesëmarrësit në 

këtë konkurs por edhe ne që e mbështetëm 

këtë aktivitet, jemi të gjithë fitues...të një 

përvoje të re! 

Albana Sulejmani, mësuese e ekonomisë, 

shkolla “Ali Demi”, Vlorë.Ka edhe nga ata që në letrat e tyre kanë 
sugjeruar diçka që shkon përtej qëllimit të këtij 
konkursi.

Kjo na nxit të mendojmë për të ardhmen e këtyre 
të rinjve të talentuar. Shumë shpejt, Banka e 
Shqipërisë do të drejtojë vëmendjen e saj edhe 
në grupin e këtyre nxënësve, që me pasionin e 
tyre mund të bëhen nesër, punonjës të aftë të 
saj. Dhe siç ne të gjithë jemi dëshmitarë, koha 
kalon shumë shpejt. 

PËRShTyPJe TË NXËNËSVe Dhe MËSueSVe
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Është 27 dhjetor 2008. Pasdite rreth �7.00. Televizioni 
“Klan” transmeton përgjatë 2 orëve “Vlera e Vërtetë e 
Parasë!”. Konkursi mund të ndiqet në të gjithë vendin, 
për këtë arsye është zgjedhur një televizion publik. Kësaj 
rradhe pati edhe spotin e tij televiziv, nëpërmjet të cilit u 
njoftua dita dhe ora e zhvillimit. 

Shikueshmëria e këtij programi-konkurs është e lartë. 
Tani në televizion ka një efekt tjetër. Është më pak 
emocionues për ne që e dimë se si ka përfunduar 
gara, por është gjithsesi, shumë i vërtetë. Duke ndjekur 
para televizorit, hap pas hapi atë që tashmë e ke parë një 
herë në sallë, kupton 
që përfundimisht 
këta të rinj kanë 
qenë të shkëlqyer. 
Ata kanë ditur jo 
vetëm të mësojnë për 
Bankën Qendrore, 
diçka krejtësisht e re 
për formimin e tyre të 
deritanishëm, por e 
kanë bërë këtë gjë me 
thjeshtësinë që dinë 
njerëzit e këtij brezi, të 
bëjnë gjëra jo të vogla. 

TV Spot

Keni interes të dini më shumë për Bankën e Shqipërisë? Është një konkurs! Konkurs i nxënësve të shkollave të mesme. Ndiqeni nesër, në orën 17.15 dhe keni për të parë që për bankën qendrore, dikush di të flasë edhe nëpërmjet një loje interesante. Do të donit me siguri të ishit edhe ju protagonistë. Mund të provoni të merrni pjesë në “Vlera e Vërtetë e Parasë!”. 

TRANSMeTiMi 

TeleViziV
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�� gazeta të përditshme kanë shkruar në ditët pas transmetimit 
televiziv për ”Vlera e Vërtetë e Parasë” dhe protagonistët e tij; 
si edhe për aktivitetet e edukimit në Vlorë. Ka edhe statistika 
të tjera që në përfundim të punës tonë na vijnë ndër mend. 
Janë shpërndarë në Vlorë �000 broshura edukative; janë 
takuar gjatë kësaj periudhe 700 nxënës e mësues; ka 
patur një komunikim të vazhdueshëm nëpërmjet internetit 
për pyetje e konsultime, që me të drejtë mund të thuhet se 
ishte edhe një nga risitë e këtij aktiviteti; janë kryer 200 telefonata; janë 
shpërndarë �5 diploma për fituesit e çmimeve të ndryshme në konkurs; 
50 certifikata për pjesëmarrje të mësuesve në seminarin ” Banka 
qendrore në jetën e përditshme”; �7 certifikata për pjesëmarrje në ”Vlera 
e Vërtetë e Parasë!”; janë kryer 7 orë filmime të aktiviteteve; janë 
stampuar �80 foto nga aktivitetet e ndryshme të edukimit 
në qytetin e Vlorës; kemi udhëtuar për në Vlorë �� 
herë dhe më në fund, por që është më e 
rëndësishmja, numri i specialistëve të 
Bankës së Shqipërisë, të angazhuar 
në këtë aksion të madh, është 
dyfishuar në krahasim me konkursin e 
parë të zhvilluar në Tiranë, 20. 

PASKONKuRSi
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ANeKS. NJOhuRi RReTh FORMATiT 
TË KONKuRSiT 

�. Pyetja me shtjellim ka të bëjë me një nga çështjet e 
trajtuara në materialin përgatitor të konkursit. Përgjigjja 
e saj jepet me shkrim dhe koha në dispozicion për ta 
përgatitur atë është pesë minuta. Ndërsa koha për ta 
lexuar përgjigjen e shkruar është tre minuta. 

Përgjigjja i dorëzohet drejtuesit të konkursit pas skadimit të 
afatit kohor prej pesë minutash. Ndalohet që në leximin e përgjigjes 
të bëhen modifikime nga teksti që ekipi ka dorëzuar paraprakisht. 

Vlerësimi bëhet nga anëtarët e jurisë dhe në varësi të saktësisë së përgjigjes varion në intervalin 
0-20 pikë. 

2. Pyetjet rrufe janë pesë për çdo ekip. Përgjigjja e 
tyre është e shkurtër dhe duhet të jepet në harkun 
kohor të pesëmbëdhjetë sekondave. Çdo përgjigje e 
saktë vlerësohet me tre pikë dhe çdo përgjigje e gabuar 
me minus një pikë. Në rast se përgjigjja është “nuk e di” 
skuadra vlerësohet me zero pikë. Vlerësimi maksimal për këtë 
fazë: pesëmbëdhjetë pikë. 

Shembull: Çfarë është Banka e 

Shqipërisë dhe cilat janë funksionet 

e saj? 

Këshillë: Nuk është e nevojshme 

që përgjigjja të përmbajë gjithë 

informacionin e materialit përgatitor 

mbi çështjen. Ajo duhet të përmbajë 

argumente sa më të sakta dhe 

të lexohet në mënyrë sa më të 

qartë. 

Shembull: Sa zgjat qëndrimi në 

detyrë i G
uvernatorit të

 Bankës së
 

Shqipërisë? 

Këshillë: Nëse nuk jeni të sigurt për 

përgjigjen është më mirë të jepni 

përgjigjen “nuk e di”, pasi kështu 

nuk do të penalizoheni me -� 

pikë. 
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�. Pyetjet quiz janë katër për çdo 
ekip. Përgjigjja e tyre është e shkurtër 
dhe duhet dhënë në harkun kohor të 
pesë sekondave. Çdo përgjigje e saktë 
vlerësohet me tre pikë dhe çdo e gabuar 
me minus tre pikë. Në rast se përgjigjja 
është “nuk e di “ skuadra vlerësohet 
me zero pikë. Vlerësimi maksimal është 
dymbëdhjetë pikë. Ai bëhet i ditur nga 
drejtuesi i konkursit dhe regjistrohet nga 
sekretaria. 

�. Pyetjet me plotësim termash janë dy për çdo ekip. 
Përgjigjja mbi termat që mungojnë jepet me shkrim. Koha në 
dispozicion për t’u përgjigjur është tre minuta, pas të cilave ajo 
i dorëzohet drejtuesit. Pas shqyrtimit të tyre, juria jep rezultatet dhe 
sekretaria i vlerëson ato. Në varësi të saktësisë së përgjigjes vlerësimi varion 
në intervalin 0-�2 pikë. 

Shembull: Cili nga të mëposhtmit është funksion 

i Bankës së Shqipërisë:

A. hartimi, miratimi dhe zbatimi i politikës 

monetare;

B. emetimi i kartëmonedhës dhe monedhës 

kombëtare;

C. licencimi dhe mbikëqyrja e aktivitetit të 

bankave tregtare;

D. Të gjitha? 

Këshillë: Nëse nuk jeni të sigurt për përgjigjen 

është më mirë të jepni përgjigjen “nuk e di”, 

pasi kështu nuk do të penalizoheni me -� 

pikë. 
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5. zgjidhja e një ushtrimi i cili është i përbashkët 
për të gjitha skuadrat, ka të bëjë me zgjidhjen e 
dy kërkesave të tij. Në harkun kohor të dhjetë 
minutave konkurrentët duhet të dorëzojnë 
pranë drejtuesit vlerat e kërkuara në ushtrim 
dhe një argument për pyetjen “grackë”. 
Vlerësimi bëhet nga ana e jurisë dhe në varësi me 
saktësinë e përgjigjes varion në intervalin 0-20 pikë. 

Shembull: Në tabelën e mëposhtme jepet indeksi i përgjithshëm 

i çmimeve të konsumit, si dhe indekset e disa grupeve përbërëse 

të shportës së konsumit.....

 
a) llogarisni normën mujore të inflacionit të çmimeve në 

total, në muajin dhjetor 2006. Sikur çmimet të rriteshin 

çdo muaj me të njëjtin ritëm (sa rezultati juaj), sa do të 

ishte inflacioni total pas �2 muajsh? llogarisni normën 

vjetore të inflacionit total në muajin dhjetor 2007, duke 

përdorur të dhënat në tabelë. 

Periudha Total 
ushqime dhe 
pije joalkolike

Veshje Transport Arsim
hotel. Kafe. 
Restorant

Dhjetor 05 �09.5 �05.6 86.6 ���.� ��0.� ���.9

Janar 06 �09.7 �05.6 86.� ���.0 ��0.� ���.9

Shkurt 06 ��0.2 �06.7 85.� ��0.7 ��0.� ���.9

Këshillë: Bëni kujdes që gjatë përgatitjes për këtë pyetje të 

mos mjaftoheni vetëm me mësimin e formulave. Kuptimi i 

koncepteve, si për shembull, ai i inflacionit apo i treguesve të 

tjerë realë është shumë i rëndësishëm. 

Shembull: letrat me vlerë janë instrumente 

financiare të cilat mishërojnë të drejta ___

___ apo njohje ______. 

Këshillë: Secila skuadër duhet të shkruajë 

në mënyrë lehtësisht të kuptueshme. 

Përpiquni të vendosni termin e saktë dhe jo 

ta shprehni atë me fjalët tuaja. Shikoni 

mirë fjalorin “�0� Terma bankarë”. 
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6. interpretimi i një grafiku është një pyetje e njëjtë për të gjitha skuadrat. Secilit ekip i vihet 
në dispozicion një grafik, rreth të cilit ai duhet të bëjë interpretimet e rastit. Përgjigjet jepen me 
shkrim brenda kohës së përgatitjes, e cila është pesë minuta. Pas vlerësimit të jurisë përgjigjet 
ruhen pranë sekretarisë. Në varësi me saktësinë e përgjigjes ai varion në intervalin 0-�5 pikë. 
Nuk lejohet që konkurrentët të ndryshojnë përgjigjen e shkruar gjatë leximit të saj. 

7. Pyetja e ndërsjellë është pyetja që çdo ekip 
i drejton ekipit që është ulur në krahun e majtë 
të tij. Skuadrat duhet ta dorëzojnë pyetjen pranë 
Sekretarisë së konkursit, një ditë përpara zhvillimit 
të tij. Ajo shqyrtohet nga Juria, me qëllim që 
të jetë në përputhje me materialin përgatitor. 
Koha në dispozicion për t’u përgjigjur është 
dhjetë minuta. 

Vetëm në finale

8. Prezantimi i temës është një ushtrim, i cili jepet vetëm gjatë fazës finale. Ndryshe nga 
fazat eliminatore, në atë finale, organizatorët menduan ta vinin secilën skuadër në rolin e 
Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë. Për këtë qëllim, ata duhet të marrin një vendim 
mbi normën nominale të interesit në një rrethanë ekonomike imagjinare. 

Shembull: Si ndikon norma e interesit në kursin e këmbimit dhe indirekt në inflacion?
 
Këshillë: Disa nga skuadrat pjesëmarrëse në konkursin e parë patën vështirësi në kuptimin e thelbit të pyetjes. Mos hezitoni të kërkoni ndihmën e panelit të jurisë, për çfarëdolloj paqartësie mbi pyetjen. 



26

Ky ushtrim ka për qëllim të demonstrojë 
një situatë ku skuadrat “luajnë” rolin e 
vendimmarrësve të një banke qendrore 
(skuadrat janë të lira të fantazojnë një emër 
për bankën të cilën përfaqësojnë). Si të tillë, 
ata duhet të marrin një vendim lidhur me 
politikën monetare që do të ndjekë banka 
qendrore, pasi të kenë vlerësuar zhvillimet e fundit 
në ekonominë e vendit dhe parashikimet e specialistëve 
të bankës për ecurinë e ekonomisë. 

Këshillë: Për të qenë sa më të suksesshëm nuk 
mjafton që të merrni vendimin e duhur. Për të 
qenë sa më bindës duhet të sillni argumente 
dhe për më tepër, ato duhet t’i paraqisni bukur. 
Pra, edhe mënyra e prezantimit ju bën bindës 

ose e anasjellta ju bën jo të besueshëm. 



27

NË VeND TË MByllJeS...

Ka gjithmonë diçka të re që mësoj kur takohem me nxënësit. Nuk lidhet 
me profesionalizmin sigurisht, por e nxit atë në një mënyrë origjinale. 
Më bën të mendoj se ajo çfarë mund të bëjmë për brezin e ri nuk 
është asnjëherë tepër. Është një përvojë e shtuar në një marrëdhënie 
relativisht të re. e si çdo përvojë tjetër e jetës së njeriut, edhe kjo, nuk 
blihet apo shitet, por fitohet. 

Personalisht, në fëmijërinë apo edhe në rininë time të parë, nuk kam 
ëndërruar profesionin e bankierit. Për të qenë i sinqertë, dyshoj që 
dikush i brezit tim e ka menduar veten në një profesion të tillë. Sot, në 
takimet e mija me gjimnazistët, gjithmonë e më shumë ndjej se të rinjtë 
që ëndërrojnë këtë profesion po shtohen. Dua me modesti të besoj që 
edhe ne, në Bankën e Shqipërisë, kemi luajtur një rol sado të vogël në formimin e ëndrrës së tyre. 
Përtej këtij besimi, dua të bëj një premtim për të gjithë këta të rinj që kanë ambicie dhe vullnet, 
për të hyrë në rrugën e bukur dhe të vështirë të bankierit: unë do të jem gjithmonë një nxitës dhe 
mbështetës i madh i tyre. Krahas kësaj, nuk mund të mos shtoj se ky profesion kërkon jo vetëm 
punë e përkushtim por edhe shumë sakrifica gjatë udhës. Këto lidhen me atë që quhet krijim i 
besueshmërisë në publik. Ju siguroj që nuk është e lehtë të arrihet. e vërteta është që në ecjen e 
gjatë për të arritur tek banka, jo të gjithë nuk tregojnë shenja lodhjeje. Por, për ata që arrijnë të 
ndjekin ritmin e kryesuesve, jeta bëhet shumë e bukur. Do të jem i lumtur sikur pas disa vjetësh 
të takoj ndonjë prej këtyre fituesve, në korridoret e Bankës së Shqipërisë. 

Guvernatori
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Këtë publikim mund ta gjeni edhe në 
formë elektronike në adresën:

www.bankofalbania.org

Në qoftë se dëshironi të keni kopje të shkruara 
të tij mund t’i kërkoni në adresën:

Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej” 
Nr.� Tiranë, Shqipëri,

 Tel.: +�55-(0)�-2222�52; 
Faks: +�55-(0)�-222�558

ose duke dërguar një e-mail në adresën:

public@bankofalbania.org

Tirazhi: �000 kopje


