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Abstract

The aim of the current study is to investigate the development of school students’ democratic
culture. The focus is on application and implementation of the Council of Europe reference
framework of competences for democratic culture in a school setting. The research draws on
participatory methodology to identify the least developed school students’ competences for
democratic culture in one of the schools of Tbilisi, plan relevant interventions and assess its
impact. Extensive review of relevant theories in relation to democratic culture was conducted
and used to define the research questions. The research confirms that school students are
motivated to become active citizens and apply democratic culture in practice. Schools will be
capable to provide relevant response to schools students aspiration if development of
democratic culture becomes an integral part of school system through a whole-school
approach.

Key words: school students, democratic culture, competences, school environment.
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