Polskie Towarzystwo Fizyczne postuluje założenie
Sekcji Kobiet
Na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 8 marca 2008 została pozytywnie przegłosowana decyzja o utworzeniu Sekcji Kobiet w ramach PTF.
Cieszymy się z tej decyzji, gdyż to właśnie my po wielu rozmowach z koleżankami
z zagranicznych towarzystw fizycznych wystąpiłyśmy do Zarządu Głównego PTF z inicjatywą powołania Sekcji Kobiet. W większości zagranicznych towarzystw fizycznych Sekcje
Kobiet istnieją od wielu lat, a ich działalność jest popierana zarówno przez te towarzystwa,
jak i przez EPS, które na kolejnych zjazdach podejmowało uchwały dotyczące tworzenia i
popierania rozwoju takich sekcji.
Zachętą do podjęcia tej akcji były też wyniki sondażu przeprowadzonego przez
PENTOR wiosną 2007 roku na zlecenie działającej przy PTF grupy pań związanych z
programem BASNET. Zestawienie rezultatów badań PENTORU można znaleźć w Internecie na stronie PTF Kariera kobiet w naukach przyrodniczych i technicznych .
Celem utworzenia Sekcji Kobiet jest poprawienie wizerunku kobiety-fizyka, zachęcenie maturzystek do studiowania fizyki i wpłynięcie na zmianę stereotypu kobietynaukowca.
Zamieszczony poniżej obrazek jest ilustracją testu ostatnio przeprowadzonego
wśród dzieci w USA. Warto podobny test przeprowadzić także w naszych gimnazjach i
liceach, a następnie wyciągnąć z niego wnioski.

Results of „ Draw-A-Scientist“ Test

Eyeglasses 88%
Labcoat 63 %
Pencils/Pens 25 %
Male 100%
Facial Hair 48%
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Przykładem dobrej praktyki jest Sekcja Kobiet w Niemieckim Towarzystwie Fizycznym, która miedzy innymi organizuje doroczne konferencje pod hasłem Kobiety w Fizyce.
Na tych konferencjach w Niemczech i podobnych, które planujemy organizować także w
Polsce, dyskutuje się o aktualnej sytuacji kobiet uprawiających naukę, a także prezentuje
się uzyskane wyniki pracy naukowej. W przyszłości można będzie też ustanowić nagrodę
za osiągnięcia w pracy naukowej i w nauczaniu na szczeblu akademickim.

Członkinie niemieckiej sekcji kobiet już nas zapraszają do współpracy. Ich działalność jest już dobrze ugruntowana na terenie DPG (Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego).
Na początek proponujemy realizację następujących zadań:
• Promocja z jednoczesnym monitorowaniem transparentności systemu awansu kobiet (równość płac itp.),
• prowadzenie kół zainteresowań z nastawieniem na edukację dziewcząt,
• monitorowanie systemu edukacji pod względem równości płci (np. przesłania, że
fizyka nie jest dla kobiet itp.),
• wprowadzenie systemu nagradzania i promowania kobiet naukowców,
• współpraca z innymi sekcjami kobiet z zagranicznych towarzystw (organizowanie
wspólnych konferencji)
• udział w projektach nt. równości szans płci
Prosimy o zgłaszanie chęci przystąpienia do Sekcji Kobiet oraz udziału w jej działalności.
Deklaracje należy zgłaszać do kol. Elżbiety Czerwosz na adres
Czerwosz@pie.edu.pl
oraz kol. Aleksandry Leliwa–Kopystyńskiej na adres
Aleksandra.Kopystynska@fuw.edu.pl (wzór deklaracji w załączeniu).
W najbliższym czasie, zaraz po zebraniu odpowiedniej liczby deklaracji przeprowadzimy wybory władz sekcji i podamy szczegółowy program działania.
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