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Kort om Platon
Den græske filosof Platon tages i anvendelse i FILOSOFI i
PRAKSIS. Platon (427-347 f.Kr.) er ikke alene anerkendt som den
helt store skikkelse inden for filosofien, han er også højt anerkendt
inden for pædagogikken (i ordets bredeste betydning). Professor
Grue-Sørensen fremhæver i sin klassiker Opdragelsens Historie
Platon for indgående at beskæftige sig med sammenhænge mellem opdragelse og samfundets fortsatte udvikling. Om Sokrates,
Platons læremester, hedder det i samme værk, at han opfandt
metoden til at forløse elevens iboende viden. Ph.d. Finn Thorbjørn
Hansen kalder, i sin bog Den Sokratiske Dialoggruppe, Sokrates
for den første filosofiske vejleder. Thyge Winther-Jensen skriver i
sin disputats om forholdet mellem menneskesyn og undervisning,
at det er det billede, som Platon præsenterer af os selv som mennesker, der op gennem tiderne har øvet den største indflydelse på
opdragelse og undervisning.
Platons filosofi har altså både vist sig slidstærk i kraft af noget
filosofisk essentielt og noget pædagogisk anvendeligt. Dertil skal
føjes, at antikkens Grækenland er vor kulturs vugge.
Brugen af Platon i FILOSOFI i PRAKSIS rummer således et historisk perspektiv på filosofi og på to meget betydningsfulde personer (Platon og Sokrates) i historien. Arbejdet med bogen vil derudover også kunne bibringe et historiske perspektiv på mange af
emnerne undervejs.
Bestræbelsen i FILOSOFI i PRAKSIS har dels været at anvende
de metoder, som ligger i Platons skrifter på et folkeskoleniveau og
dels at inddrage nogle af de filosofiske, etiske og politiske problemstillinger, som Platon behandler i en nutidig sammenhæng. I
opgaverne indgår der spørgsmål om, hvad eleven synes om Platons synspunkter.
Der er naturligvis ikke tale om en egentlig fremstilling af Platons filosofi. Visse sproglige omskrivninger har også været nødvendige. Alligevel vil den elev, som kommer igennem alle afsnittene om Platons filosofi og dertil også afsnittene Hvad er etik? og
Sindelagsetik kunne opnå en ganske god viden om Platons filosofi.

