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3. Nga viti akademik 2012/13 deri në vitin akademik
2020/21 janë përfshirë gjithsej 210

shkolla të ndryshme fillore dhe të mesme, univerzitet
dhe kopshte për fëmijë!

Të gjitha shkollat, univerzitetet dhe kopshtet e interesuara mund të
aplikojnë për ligjeratë nga Banka Popullore, në adresën e mëposhtme të

 e-mail: edukacija@nbrm.mk, duke dorëzuar formularin i cili është në
dispozicion në lidhjen e mëposhtme të internetit:

https://www.nbrm.mk/finansiska-edukacija-al.nspx

A E DINI SE:A E DINI SE:A E DINI SE:
 

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë
së Veriut

1. Çdo vit, duke filluar nga viti 2012, Banka
Popullore mban ligjërata për edukim financiar
për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme.
Ligjëratat për nxënësit kanë një traditë më të
gjatë, ndërsa së fundmi ka edhe prezantime

për fëmijët parashkollorë.

2. Në periudhën 2012-2020, Banka Popullore
ka mbajtur ligjërata edukative për gjithsej

12.918
nxënës dhe studentë nga të cilët 72% janë

nga zonat urbane dhe 28%
janë nga zonat rurale.

INFOGRAFIK

mailto:edukacija@nbrm.mk
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5. Banka Popullore është një nga
organizatorët e Ditëve të Edukimit

Financiar që shënohen që nga viti 2017 në
vendin tonë, ku mban ligjërata

ekspertësh me tema të ndryshme, në
dispozicion të të gjithë qytetarëve të

interesuar!

6. Banka Popullore merr pjesë në
organizimin dhe aktivitetet lidhur me
Kuizin Evropian të Parasë që nga viti
2019! Banka Popullore merr pjesë në

trajnimet e dedikuara për
mësimdhënësit dhe profesorët e
shkollave fillore dhe të mesme!
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4. Banka Popullore shënon Javën
Globale të Parasë së bashku me

63.000 institucione dhe organizata të
tjera nga gjithsej 173 vende të botës
dhe organizon një Karvan edukativ!

A E DINI SE:A E DINI SE:A E DINI SE:
 



Niveli i njohurive financiare në Maqedoninë e Veriut është
pothuajse aq i lartë sa në vendet e Evropës Juglindore, por

nën 11 vendet e OECD-së.
 

Sipas pyetjeve që kanë të bëjnë me komponentin “njohuri
financiare”, më së shumti njohuri për financa kanë të rriturit e
moshës 30 deri në 59 vjeç, të ndjekur nga të rinjtë e moshës

18 deri në 29 vjeç dhe grupi i moshës 60 deri në 79 vjeç.
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2021

Vazhdojmë me aktivitetet për edukimVazhdojmë me aktivitetet për edukimVazhdojmë me aktivitetet për edukim
financiar të popullatës!financiar të popullatës!financiar të popullatës!

   

 

Sipas Anketës së OECD-së për Matjen eSipas Anketës së OECD-së për Matjen eSipas Anketës së OECD-së për Matjen e
Nivelit të Njohurisë Financiare në vitinNivelit të Njohurisë Financiare në vitinNivelit të Njohurisë Financiare në vitin

2019:2019:2019:

 


