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Projekte dalyvauja 10 partnerių iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos: 6 taikomųjų mokslų
universitetai, 1 universitetas, 1 universitetų konsorciumas, 1 profesinio mokymo
centras bei 1 integracijos/migracijos fondas. Baltijos šalių tinklas dirba kartu
siekdamas ištirti, kaip internacionalizacija ir imigracija įtakoja studijų kokybę
švietimo institucijose, tam kad gebėtų pasiūlyti tinkamas sąlygas užtikrinant
studijų kokybę.
Švietimo internacionalizacija ir imigracija iškelia klausimą: ar ir kaip šie du veiksniai
turi įtakos studijų kokybės sampratai. „National Association for Multicultural
Education“ (NAME) rekomenduoja, jog siekiant užtikrinti aukštos kokybės
daugiakultūrį ugdymą yra būtina sukurti saugią, priimančią ir sėkmingą mokymosi
aplinką visiems, didinant supratimą apie globalines problemas, stiprinant kultūrinę
sąmonę ir tarpkultūrinį supratimą, užkertant kelią prietarams ir diskriminacijai. Dėl
ekonominių ir socialinių aplinkybių visos švietimo įstaigos mūsų regione yra
įtakojamas daugiakultūriškumo ir turėtų užtikrinti bei tobulinti naują požiūrį į
studijų kokybę.
Projekto metu partneriai iš skirtingų švietimo lygių dalinsis savo patirtimi seminarų
metu, siejant projektines veiklas ir jų požiūrį į patirtį, taip siekiant pagerinti studijų
kokybę. Projekto metu bus sukurtas modelis, kuris padėtų apibūdinti ir tobulinti
studijų kokybę daugiakultūrinėje klasėje. Taip pat, projektu metu visi partneriai
prisidės prie knygos-brošiūros rengimo, kurią sudarys keturios dalys: apibrėžimai

ir teorinis studijų kokybės pagrindas daugiakultūriškumo požiūriu; gerosios
praktikos atvejai ir pavyzdžiai, susiję su studijų kokybe daugiakultūriškumo
požiūriu; daugiakultūrinės studijų kokybės modelis; studijų kokybės rodikliai,
siekiant įvertinti ir užtikrinti studijų kokybę daugiakultūrinėje klasėje.
Netiesiogiai projektas remia mokymosi visą gyvenimą koncepciją ir rūpinasi
švietimo įstaigų bendradarbiavimu Baltijos regione.
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