
                    International Journal of Education and Science Research 

                                                               Review                                         E-ISSN 2348-6457                              

                                        Volume-4 Issue-1                              February- 2017                                               

                     www.ijesrr.org                                                                                                 Email- editor@ijesrr.org 

Copyright@ijesrr.org Page 6 
 

  

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  FFAACCIILLIITTIIEESS  OOFF  SSEELLFF--FFIINNAANNCCIINNGG  AANNDD  TTRRAADDIITTIIOONNAALL  TTEEAACCHHEERR  

TTRRAAIINNIINNGG  CCOOLLLLEEGGEESS  

  

RReekkhhaa  RRaannii                                                                                                                                                                                                                                              DDrr..  NNiisshhii  AAggggaarraawwaall  

RReesseeaarrcchh  SScchhoollaarr                                                                                                                                                                                                                                                                  SSuuppeerrvviissoorr  

MMeewwaarr  UUnniivveerrssiittyy,,  RRaajjaasstthhaann                                                                                                                                                                  MMeewwaarr  UUnniivveerrssiittyy,,  RRaajjaasstthhaann  

  

AABBSSTTRRAACCTT::  EEdduuccaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  ttrreeaatteedd  aass  aa  ssiinneeqquuaannoonn  aanndd  vviiaabbllee  rreessoouurrccee  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  

NNaattiioonn..  IItt  iiss  oonnllyy  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  tthhaatt  ddeessiirreedd  rreessuullttss  mmaayy  bbee  aacchhiieevveedd..  DDeevveellooppiinngg  

ccoouunnttrriieess,,  lliikkee  IInnddiiaa  mmaayy  bbrriinngg  rreevvoolluuttiioonnaarryy  cchhaannggeess  ffoorr  tthhee  bbeetttteerrmmeenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  qquuaalliittyy  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeedd  mmaayy  bbee  eennhhaanncceedd  bbyy  iinntteennssiiffyyiinngg  eeffffoorrttss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ssttaattuuss,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  

ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  tteeaacchheerrss..  HHuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aaccccoorrddeedd  tthhee  hhiigghheesstt  pprriioorriittyy  aatt  tthhee  

nnaattiioonnaall  aanndd  ootthheerr  lleevveellss..  TThhee  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ppaappeerr  mmaayy  bbee  ooff  iimmmmeennssee  uussee  ffoorr  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  

iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ffiieellddss  ooff  eedduuccaattiioonn..  IItt  mmaayy  hheellpp  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  ppllaannnneerrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  

tteeaacchheerr  eedduuccaattoorrss  ttoo  sseelleecctt,,  rreeccrruuiitt,,  eedduuccaattee,,  aanndd  aassssiiggnn  tteeaacchheerrss  ttoo  ppaarrttiiccuullaarr  tteeaacchhiinngg  ppoossiittiioonn  iinn  aann  

aacccceeppttaabbllee  mmaannnneerr..  

KKEEYYWWOORRDDSS::  EEdduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  ppllaannnneerrss,,    

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

TThhee  cchhaannggiinngg  vviissiioonn  ooff  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  tthhaatt  uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccuurrrreenntt  eedduuccaattiioonnaall  rreeffoorrmmss  iinn  IInnddiiaa  

aanndd  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  eexxppeeccttss  tteeaacchheerrss  ttoo  hheellpp  ssttuuddeennttss  ddeevveelloopp  rriicchh  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ccoonntteenntt,,  tthhiinnkkiinngg  

ccrriittiiccaallllyy,,  ccoonnssttrruucctt  aanndd  ssoollvvee  pprroobblleemmss,,  ssyynntthheessiizzee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxpprreessss  tthheemmsseellvveess  pprrooffiicciieennttllyy..  QQuuaalliittyy  

hhaass  bbeeccoommee  tthhee  kkeeyy  wwoorrdd  rreeiitteerraatteedd  wwoorrllddwwiiddee  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  rraaiissee  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  eedduuccaattiioonn  iiss  pprriioorriittyy  ooff  

aallll  ggoovveerrnnmmeennttss..  HHoowweevveerr,,  iiff  tthheessee  eeffffoorrttss  aarree  ttoo  ssuucccceeeedd,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  tteeaacchheerrss  aarree  pprrooffeessssiioonnaallllyy  

wweellll  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  tthhee  ccoonntteenntt  aanndd  ppeeddaaggooggiiccaall  kknnoowwlleeddggee  ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggeess  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthheessee  

rreeffoorrmmss  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ppoolliicciieess  iinn  tthheeiirr  ccllaassssrroooommss..  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhiiss  rroollee  ooff  tteeaacchheerrss  hhaass  bbeeeenn  

rreeccooggnniizzeedd  aanndd  ppoowweerrffuullllyy  eexxpprreesssseedd  bbyy  tthhee  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((11996611--6666))..  TThhee  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  

((11996644--6666))  CCoonnssiiddeerreedd  tteeaacchheerrss  aass  kkeeyy  aaggeennttss  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ppoolliicciieess  iinnttoo  ccllaassssrroooomm  pprraaccttiiccee..  TTeeaacchheerr  

EEdduuccaattiioonn,,  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt,,  iiss  vviissuuaalliizzeedd  aass  aa  ddyynnaammiicc  aanndd  lliiffeelloonngg  pprroovveess  aanndd  aass  aa  lloonngg  ccoonnttiinnuuuumm..  

  TThhee  iinniittiiaall  tteeaacchheerr  eedduuccaattiioonn  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  ccoonnssiiddeerreedd  iiss  tthhee  ffiirrsstt  sstteepp  ooff  aa  ccaarreeeerr  lloonngg  pprroocceessss  

pprroovviiddiinngg  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  aann  iinnddiivviidduuaall  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  tthhee  tteeaacchhiinngg  pprrooffeessssiioonn..  IInndduuccttiioonn  aanndd  iinn  sseerrvviiccee  

eedduuccaattiioonn  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ttwwoo  ccrruucciiaall  eelleemmeennttss  ooff  lliiffeelloonngg  ccoonnttiinnuuuumm..  TThhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  ooff  EEdduuccaattiioonn  

((11998866))  aallssoo  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  ““TTeeaacchhiinngg  iiss  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  pprroocceessss  aanndd  iittss  pprree--sseerrvviiccee  aanndd  iinn--sseerrvviiccee  ccoommppoonneennttss  

aarree  iinnsseeppaarraabbllee””..  

  TThhee  NN..PP..EE..  ((11998866)),,  aacccceeppttiinngg  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  rreeccoommmmeennddeedd  „„ccoommpplleettee  

oovveerrhhaauulliinngg  ooff  tthhee  ssyysstteemm  ooff  tteeaacchheerr  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  IInnssttiittuutteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  aanndd  TTrraaiinniinngg,,  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  sseelleecctteedd  sseeccoonnddaarryy  tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg  ccoolllleeggeess  aass  ccoolllleeggeess  ooff  

tteeaacchheerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  iinnssttiittuuttee  ooff  aaddvvaanncceedd  ssttuuddiieess  iinn  eedduuccaattiioonn  eettcc..  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  NNPPEE  ((11998866))  iinn  

tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tteeaacchheerr  eedduuccaattiioonn  hhaavvee  tthhrreeee  iimmppoorrttaanntt  bbeeaarriinnggss  ii..ee..  ((ii))  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  tthhee  pprroocceessss  ooff  tteeaacchheerr  

eedduuccaattiioonn  aanndd  pprree--sseerrvviiccee  aanndd  iinn--sseerrvviiccee  pprrooggrraammmmeess  iiddeennttiiffiieedd  aass  ttwwoo  iinnsseeppaarraabbllee  lliinnkkss  ooff  tthhee  wwhhoollee  

ccoonnttiinnuuuumm..  ((iiii))  tthhee  nneeeedd  ttoo  iinnvvoollvvee  nneeww  pprrooggrraammmmeess  ooff  tteeaacchheerr  eedduuccaattiioonn  ttoo  mmeeeett  tthhee  tthhrruussttss  hhiigghhlliigghhtteedd  iinn  

NNPPEE  ((11998866))  aanndd  ((iiiiii))  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccrreeaattee  nneeww  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  ssttrreennggtthheenn  ffeeww  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  TTeeaacchheerr  

EEdduuccaattiioonn  ttoo  ooppeerraattiioonnaalliissee  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  NNPPEE..  

  TThhee  iiddeeaalliizzeedd  iimmaaggee  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  aanndd  tthhee  rroollee  eexxppeeccttaattiioonn  eevvoollvveedd  oovveerr  tthhee  cceennttuurriieess  iinn  IInnddiiaa  hhaavvee  

ssuurrvviivveedd  aammoonnggsstt  tthhee  ppooppuullaarr  ccuullttuurraall  lleevveellss,,  tthhoouugghh  tthhee  ppllaaccee  aanndd  mmaattuurree  ooff  iinntteerr--lliinnkkaaggeess  ooff  eedduuccaattiioonn  
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ssyysstteemm  wwiitthh  ootthheerr  ssoocciiaall  ssyysstteemmss  wweerree  aalltteerreedd  bbyy  tthhee  aalliieenn  rruulleess..  AAbboouutt  ttwwoo  cceennttuurriieess  aaggoo,,  tthhee  ssttrruuccttuurree  aanndd  

ccoonntteenntt  ooff  IInnddiiaann  eedduuccaattiioonn  aanndd  iittss  aacccceessssiibbiilliittyy  wweerree  ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  ffrreeee  nnaattiioonnss  ooff  EEuurrooppee..  IItt  wwaass  nnoott  

ssttaattee  ccoonnttrroolllleedd  ((DDhhaarraammppaall,,  11998800;;  NNaarruullllaahh  aanndd  sseerrvveedd  tthhee  ssttrraattiiffiieedd  ssyysstteemm..  TTeeaacchheerr  ((oorr  GGuurruu))  wwaass  eeqquuaatteedd  

wwiitthh  mmootthheerr  aanndd  ffaatthheerr  aanndd  aallll  tthhee  tthhrreeee  wweerree  rreevveerreedd  aass  ggooddss..  TTeeaacchhiinngg  wwaass  rreessppeecctteedd  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  aass  aa  

pprrooffeessssiioonn..  SSuuppppoorrttiinngg  eedduuccaattiioonn  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  ppiioouuss  aacctt,,  aakkiinn  ttoo  tthhee  wwoorrsshhiipp  ooff  ggoodd..  CCoommmmuunniittiieess  

aanndd  rruulleerrss  ssuuppppoorrtteedd  sscchhoooollss  mmaannaaggeedd  bbyy  tteeaacchheerrss  aanndd  ccoommmmuunniittyy  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell..  TThhee  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  

hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  eedduuccaattiioonn  wweerree  aauuttoonnoommoouuss  aanndd  wweerree  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  cchhaarriitt iieess  bbyy  rriicchh  aanndd  rruulliinngg  ccllaasssseess  

((MMooookkeerrjjii,,  11996600))..  TThheerree  wwaass  nnoo  sseeppaarraattee  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaacchheerrss..  MMoosstt  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  ooff  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  eennddeedd  

uupp  aass  tteeaacchheerrss  aanndd  tthhee  bbeesstt  aammoonnggsstt  tthheemm  jjooiinneedd  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  lleeaarrnntt  ttoo  tteeaacchh..  MMaajjoorriittyy  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  

iinn  hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  eedduuccaattiioonn  ccoonnttiinnuueedd  tthheeiirr  ssttuuddiieess  aanndd  rreefflleeccttiioonnss..  TTeeaacchheerr  eennjjooyyeedd  hhiigghh  lleevveellss  ooff  

pprrooffeessssiioonnaall  aauuttoonnoommyy  ((DDhhaarraammppaall,,  11998800;;  MMuukkeerrjjii,,  11996600))..  

  

RREEVVIIEEWW  OOFF  LLIITTEERRAATTUURREE  

YYaaddaavv,,  MM..SS..  eett  aall..  ((11998888))  eevvoollvveedd  aann  iinnnnoovvaattiivvee  pprraaccttiiccee  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  iinnssttrruuccttiioonnaall  wwoorrkk  

iinn  BB..EEdd..  ffoorr  tteeaacchhiinngg  aanndd  ccoommppuullssoorryy  ccoouurrssee..  IInn  aann  eexxppeerriimmeennttaall  sseettttiinngg,,  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  ggrroouupp  wwiitthh  tthhee  

hheellpp  ooff  pprrooggrraammmmeedd  lleeaarrnniinngg  mmaatteerriiaall,,  ddiissccuussssiioonnss  lliibbrraarryy  aanndd  pprraaccttiiccaall  wwoorrkk,,  sshhoowweedd  bbeetttteerr  rreessuullttss  tthhaann  tthhee  

ccoonnttrrooll  ggrroouupp..  

SSrriivvaarrsshhnnaa,,  MM..BB..  ((11998899))  iinn  hheerr  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ttrraaiinniinngg  ffoouunndd  tthhaatt  iitt  ddiidd  iimmpprroovvee  tteeaacchhiinngg  

eeffffiicciieennccyy,,  wwhhiicchh,,  iinn  ttuurrnn,,  iinnfflluueenncceedd  tthhee  aattttiittuuddee  aanndd  aappttiittuuddee  ooff  ssttuuddeenntt--tteeaacchheerrss..  

MMoorree,,  RR..TT..  ((11998888))  ““eexxaammiinneedd  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tteeaacchhiinngg  eeffffeeccttiivveenneessss,,  tteeaacchhiinngg  aappttiittuuddee  aanndd  

ppeerrssoonnaalliittyy  ttrraaiittss””..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  rreesseeaarrcchh  ffiinnddiinnggss  iitt  wwaass  rreevveeaalleedd  tthhaatt  oonnllyy  66  ffaaccttoorrss  oouutt  ooff  1166  ffaaccttoorrss  ooff  

ppeerrssoonnaalliittyy  ((RR..BB..  CCaatttteellll))  wweerree  ffoouunndd  ttoo  bbee  ppoossiittiivveellyy  ccoorrrreellaatteedd  wwiitthh  tteeaacchhiinngg  eeffffeeccttiivveenneessss,,  ooff  wwhhiicchh  

iinntteelllliiggeennccee  wwaass  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt..  TTeeaacchhiinngg  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  hhaavvee  ppoossiittiivvee  ccoorrrreellaattiioonn  aanndd  tthhee  

ttoottaall  ppeerrssoonnaalliittyy  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  iiss  ffoouunndd  ttoo  bbee  iinnfflluueenncciinngg  eeffffeeccttiivvee  tteeaacchhiinngg  aanndd  iinneeffffeeccttiivvee44  tteeaacchhiinngg..  TThhee  

ssttuuddyy  aatttteemmpptteedd  ttoo  bbrriinngg  aann  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  tteeaacchheerr  pprreeppaarraattiioonn  pprrooggrraammmmeedd  

((BB..EEdd..  ttrraaiinniinngg  ffoorr  sseeccoonnddaarryy  tteeaacchheerrss))..  

BBhhaattnnaaggaarr,,  TT..NN..SS..  ((11998888))  ccoonndduucctteedd  aa  ssttuuddyy  oonn  ““AA  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ttoooollss  

ffoorr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ssttuuddeenntt--tteeaacchhiinngg  aanndd  pprraaccttiiccaall  wwoorrkk  iinn  ccoolllleeggeess  ooff  eedduuccaattiioonn””..  

OObbjjeeccttiivveess  wweerree::  ((11))  TToo  iiddeennttiiffyy  aaccttiivviittiieess  uunnddeerr  ssttuuddeenntt  tteeaacchhiinngg  aanndd  ootthheerr  pprraaccttiiccaall  wwoorrkk  wwhhiicchh  mmiigghhtt  bbee  

ccoommmmoonn  iinn  tthhee  BB..EEdd..  ccuurrrriiccuulluumm  iinn  tthhee  ccaarree  ooff  mmoosstt  uunniivveerrssiittiieess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  ((22))  TToo  ddeevveelloopp  ttoooollss  ffoorr  tthhee  

aasssseessssmmeenntt  ooff  aallll  tthheessee  aaccttiivviittiieess  uunnddeerr  ssttuuddeenntt--tteeaacchhiinngg  aanndd  ootthheerr  pprraaccttiiccaall  wwoorrkk  pprreessccrriibbeedd  iinn  BB..EEdd..  ccoouurrsseess  

bbeeiinngg  rruunn  aatt  tthhaatt  ttiimmee  bbyy  vvaarriioouuss  uunniivveerrssiittiieess..  ((33))  TToo  ttrryy  oouutt  tthheessee  ssccaalleess  iinn  aaccttuuaall  ttrraaiinniinngg  ssiittuuaattiioonn  tthhrroouugghh  

ffeeeeddbbaacckk  ffrroomm  ccoolllleeggeess  ooff  eedduuccaattiioonn..  

TThhee  ssaammppllee  ccoommpprriisseedd  tteeaacchheerr  eedduuccaattoorrss  aanndd  pprriinncciippaallss  ooff  ccoolllleeggeess  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  

aanndd  KKaarrnnaattaakkaa,,  wwhhoo  aatttteennddeedd  tthhee  tthhrreeee  wwoorrkksshhooppss  hheelldd  aatt  HHyyddeerraabbaadd  aanndd  BBaannggaalloorree  wwhheerree  ttoooollss  wweerree  

ffiinnaalliizzeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  jjuuddggmmeenntt..  

((11))    TThhee  ffiinnddiinnggss  ssttrreesssseedd  tthhee  nneeeedd  ooff  ddeevveellooppiinngg  ccoommmmoonn  ttoooollss  ffoorr  aasssseessssmmeenntt  ooff  aaccttiivviittiieess  uunnddeerr  

ssttuuddeenntt--tteeaacchhiinngg  aanndd  ootthheerr  pprraaccttiiccaall  wwoorrkk  ffoorr  aallll  uunniivveerrssiittiieess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  ((22))  CCoommmmoonn  aarreeaass  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

ttoooollss  wweerree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  wweerree  lleessssoonn  ppllaannnniinngg,,  ssuuppeerrvviissiioonn//eevvaalluuaattiioonn  ooff  aaccttuuaall  tteeaacchhiinngg  bbyy  

ssttuuddeenntt  tteeaacchheerrss,,  ccoo--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess,,  SSuuPPoo  aanndd  ccoommmmuunniittyy  wwoorrkk  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthheeoorryy  ppaappeerrss  iinncclluuddiinngg  

aassssiiggnnmmeennttss..  

BBuuddhhiissaaggaarr,,  MM..  aanndd  SSaannssaannwwaall,,  DD..NN..  ((22000011))  ccoonndduucctteedd  aa  ssttuuddyy  oonn  ““AAcchhiieevveemmeenntt  ooff  BB..EEdd..  ssttuuddeennttss::  

EEffffeecctt  ooff  ttrreeaattmmeenntt,,  iinntteelllliiggeennccee,,  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  tteeaacchhiinngg  pprrooffeessssiioonn  aanndd  tthheeiirr  iinntteerraaccttiioonnss””..  

TThhee  ssttuuddyy  wwaass  ddeessiiggnneedd  oonn  tthhee  ppoosstt--tteesstt  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  ddeessiiggnn  tthheerree  wweerree  tthhrreeee  lleevveell  ooff  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  

tthhrreeee  ggrroouupp  ooff  ssttuuddeennttss..  TThhee  ttrreeaattmmeenntt  wweerree  rraannddoommllyy  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  tthhrreeee  ggrroouuppss  tthhee  ssttuuddyy  wwaass  ccoonndduucctteedd  

ttiinn  ttwwoo  ssttaaggss  wwhheerreeiinn  iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaall  wwaass  ddeevveellooppeedd  ffoorr  110099  aanndd  113399  aarrttss  aanndd  sscciieennccee  ggrraadduuaatteess  

aaddmmiitttteedd  dduurriinngg  tthhee  aaccaaddeemmiicc  sseessssiioonnss  11998833--8844  aanndd  11998844--8855  ttoo  tthhee  uunniivveerrssiittyy  tteeaacchhiinngg  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  
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eedduuccaattiioonn..  TThhee  ttoooollss  uusseedd  iinncclluuddeedd  RRaavveenn‟‟ss  AAddvvaanncceedd  PPrrooggrreessssiivvee  MMeettrriiccss  aanndd  tthhee  aattttiittuuddee  ssccaalleess  ooff  KKaattttii  

aanndd  BBaannnneerr..  TThhee  mmaajjoorr  ffiinnddiinnggss  wweerree::  ((11))  TThhee  mmeeaann  aacchhiieevveemmeenntt  ssccoorreess  ooff  ssttuuddeennttss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  tthhrreeee  

ttrreeaattmmeenntt  ggrroouuppss  ddiiffffeerreenntt  ssiiggnniiffiiccaannttllyy..  ((22))  AAddvvaannccee  oorrggaanniizzeerr  mmaatteerriiaall  ((AAOOBB))  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  ssuuppeerriioorr  ttoo  

PPLLMM  iinntteerrnnss  ooff  AAcchhiieevveemmeennttss  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss..  ((33))  TThhee  PPLLMM  ggrroouupp  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  mmoorree  

eeffffeeccttiivvee  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  TT..MM..  ggrroouupp..  ((44))  TThhee  AAOOMM  ggrroouupp  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aass  

ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  TTMM  ggrroouupp..  ((55))  IInntteelllliiggeennccee  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  aaffffeecctt  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  tthhee  oovveerraallll  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  

tthhee  ssttuuddeennttss  wwhheerreeaass  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  tthhee  tteeaacchhiinngg  pprrooffeessssiioonn  ddiidd  nnoott..    

  

RREESSUULLTT  &&  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

TTaabbllee--11  

SSiiggnniiffiiccaanntt  DDiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  SSeellff--FFiinnaanncciinngg  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess’’  

IInnffrraassttrruuccttuurree  FFaacciilliittiieess  

SS..  NNoo..  
IInnffrraassttrruuccttuurree  

ffaacciilliittiieess  

SSeellff  FFiinnaanncciinngg  

TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  

CCoolllleeggeess  NN==66  

TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  

TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  
„„tt‟‟  vvaalluuee  

    
SSccoorreess  

((XX))  
MMeeaann  

((MM))  
SSccoorreess  

((XX))  
MMeeaann  

((MM))  

11..  BBuuiillddiinngg  ffaacciilliittiieess  5577  99..55  4422  77..0000  44..88  

22..  SSttaaffff  ffaacciilliittiieess  1188  33..00  2277  44..55  44..55  

33..  SSttuuddeennttss  ffaacciilliittiieess  2244  44..00  2244  44..00  0000  

44..  LLiibbrraarryy  ffaacciilliittiieess  3300  55..00  2277  44..55  22..77  

55..  
LLaabb//TTeecchhnnoollooggyy  

ffaacciilliittiieess  
2244  44..00  1122  22..00  44..5544  

66..  OOtthheerr  ffaacciilliittiieess  6600  1100..00  4422  77..00  33..7700  

LLeevveell  ooff  SSiiggnniiffiiccaannccee  ==  ..0055  aanndd  ..0011  

    

MMeeaann  SSccoorreess  ffoorr  eeaacchh  ggrroouupp  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  ooff  SSeellff  ffiinnaanncciinngg  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  

TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  wweerree  ccaallccuullaatteedd  ttoo  ccoommppaarree  wwiitthh  ooff  tthhee  ttwwoo  bbeetttteerr  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliitt iieess..  

DDiiffffeerreennccee  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  ssttrruuccttuurree  ooff  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  iiss  

sshhoowwnn..    IItt  mmaayy  aallssoo  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  sseeeenn  ffrroomm  tthhee  bbuuiillddiinngg  ffaacciilliittiieess  ooff  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  

CCoolllleeggeess  aarree  bbeetttteerr  tthhaann  tthhee  bbuuiillddiinngg  ffaacciilliittiieess  ooff  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  

  SSttaaffff  ffaacciilliittiieess  ooff  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  aarree  bbeetttteerr  tthhaann  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  TTeeaacchheerr  

TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..    FFaacciilliittiieess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  PPuuppiill--tteeaacchheerrss  aarree  eeqquuaall  iinn  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  

TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  LLiibbrraarryy  ffaacciilliittiieess  ooff  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  aarree  bbeetttteerr  tthhaann  

TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  LLaabb//tteecchhnnoollooggyy  LLaabbss  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  

TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess,,  bbuutt  tthheeyy  hhaavvee  nnoott  ssuuffffiicciieenntt  ffaacciilliittiieess  rreellaatteedd  ttoo  llaabb..  TTeecchhnnoollooggyy  LLaabb  ffaacciilliittiieess  hhaavvee  hhiigghh  

ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  OOtthheerr  ffaacciilliittiieess  ooff  SSeellff  

FFiinnaanncciinngg  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  aarree  bbeetttteerr  tthhaann  tthhoossee  ooff  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  

  

TTaabbllee--22  

SSiiggnniiffiiccaanntt  DDiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  SSeellff--FFiinnaanncciinngg  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess’’  

IInnffrraassttrruuccttuurree  FFaacciilliittiieess  

SS..  NNoo..  IInnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  ‘‘tt’’  vvaalluuee  

11..  BBuuiillddiinngg  ffaacciilliittiieess    44..88  

22..  SSttaaffff  ffaacciilliittiieess  44..55  

33..  SSttuuddeennttss  ffaacciilliittiieess  0000  

44..  LLiibbrraarryy  ffaacciilliitt iieess  22..44  
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55..  LLaabb//TTeecchhnnoollooggyy  ffaacciilliittiieess  44..5544  

66..  OOtthheerr  ffaacciilliittiieess  33..7700  

LLeevveell  ooff  ssiiggnniiffiiccaannccee  ==  ..0055  aanndd  ..0011  

    

TTaabbllee--11  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  „„tt‟‟  vvaalluuee  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  ffoorr  bbuuiillddiinngg  ffaacciilliittiieess  iitt  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  44..88  

wwhhiicchh  wweerree  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  bbootthh  tthhee  lleevveellss..  TThhuuss,,  hhyyppootthheessiiss  wwaass  rreejjeecctteedd..  IItt  mmaayy  bbee  ssttaatteedd  tthhaatt  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  

TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  hhaavvee  bbeetttteerr  bbuuiillddiinngg  ffaacciilliittiieess  tthhaann  tthhoossee  ooff  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  

CCoolllleeggeess..  

  FFrroomm  tthhee  aabboovvee  ttaabbllee,,  „„tt‟‟  vvaalluuee  ooff  tthhee  sseeccoonndd  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittyy,,  tthhaatt  iiss  ssttaaffff  ffaacciilliittyy  wwaass  ffoouunndd  ttoo  

bbee  44..5544  wwhhiicchh  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  ..0055  aanndd  ..0011  lleevveell..  TThhuuss,,  hhyyppootthheessiiss  wwaass  rreejjeecctteedd..  IItt  mmaayy  bbee  ssttaatteedd  tthhaatt  

TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  aarree  bbeetttteerr  bbuuiillddiinngg  iinn  ssttaaffff  ffaacciilliittiieess  tthhaann  tthhoossee  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  

TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ttaabbllee--22  „„tt‟‟  vvaalluuee  ooff  tthhee  tthhiirrdd  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittyy  tthhaatt  iiss  ssttuuddeenntt  ffaacciilliittyy  

wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  0000  wwhhiicchh  wwaass  nnoott  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  ..0055  lleevveell  aanndd  ..0011  lleevveellss..  TThhuuss,,  HHyyppootthheessiiss  wwaass  aacccceepptteedd..  IItt  

mmaayy  bbee  ssttaatteedd  tthhee  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  aarree  eeqquuaall  iinn  ssttuuddeenntt  ffaacciilliittyy..  

FFrroomm  tthhee  aabboovvee  ttaabbllee,,  „„tt‟‟  vvaalluuee  ooff  tthhee  ffoouurrtthh  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittyy  tthhaatt  iiss  lliibbrraarryy  ffaacciilliittyy  wwaass  ffoouunndd  ttoo  

bbee  22..7700  wwhhiicchh  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  ..0055  lleevveell  oonnllyy..  TThhuuss  hhyyppootthheessiiss  wwaass  rreejjeecctteedd..  IItt  mmaayy  bbee  ssttaatteedd  tthhaatt  SSeellff  

FFiinnaanncciinngg  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  hhaavvee  bbeetttteerr  bbuuiillddiinngg  ffaacciilliittiieess  tthhaann  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  

CCoolllleeggeess..  AAbboovvee  ttaabbllee  iinnddiiccaattee  tthhaatt„„tt‟‟  vvaalluuee  ooff  tthhee  ffiifftthh  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittyy  tthhaatt  iiss  llaabboorraattoorryy//tteecchhnnoollooggyy  

llaabb  ffaacciilliittyy  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  44..5544  wwhhiicchh  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  ..0055  aanndd  ..0011  lleevveellss..  TThhuuss  hhyyppootthheessiiss  wwaass  rreejjeecctteedd..  IItt  

mmaayy  bbee  ssttaatteedd  tthhaatt  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  llaabboorraattoorryy  aarree  bbeetttteerr  eeqquuiippppeedd  tthhaann  TTrraaddiittiioonnaall  

TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  TTaabbllee--22  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  „„tt‟‟  vvaalluuee  ooff  tthhee  ssiixxtthh  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  tthhaatt  iiss  ootthheerr  

ffaacciilliittiieess  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  33..7700  wwhhiicchh  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  ..0055  aanndd  ..0011  lleevveellss..  TThhuuss,,  hhyyppootthheessiiss  wwaass  rreejjeecctteedd..  IItt  

mmaayy  bbee  ssttaatteedd  tthhaatt  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  hhaavvee  bbeetttteerr  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  tthhaann  TTrraaddiittiioonnaall  

TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

IInn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  wweerree  ccoommppaarriinngg  oonn  aa  qquueessttiioonnnnaaiirree  tthhee  oobbttaaiinneedd  ssccoorree  wweerree  

aannaallyyzzeedd  ffoorr  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  IItt  mmaayy  bbee  hheellppffuull  ffoorr  eessttiimmaattiinngg  tthhee  iinntteerr--ccoonnssiisstteenncciieess  ooff  tthhee  

rreessuullttss..  

  IInnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommppaarreedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  rreessppoonnssee  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  eedduuccaattoorrss..  TThhee  

rreesseeaarrcchheerr  hhaadd  hhyyppootthheessiizzeedd  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess  ooff  SSeellff--

ffiinnaanncciinngg  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess..  BBuutt  aafftteerr  tthhee  aannaallyyssiiss  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  ddaattaa  sshhee  

oobbsseerrvveedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  SSeellff--ffiinnaanncciinngg  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  TTeeaacchheerr  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess  iinn  tteerrmmss  

ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffaacciilliittiieess..  
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PPhh..DD..  TThheessiiss  ((EEdduu..)),,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKeerraallaa..  
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55..  GGuuppttaa,,  AA..  aanndd  SSrriinniivvaassnn,,  NN..  ((22000099))  ““PPssyycchhoo--ssoocciiaall  aanndd  aaccaaddeemmiicc  pprrooffiilleess  ooff  ffeemmaallee  tteeaacchheerr--ttrraaiinneeeess””,,  IInnddiiaann  EEdduuccaattiioonn  

RReevviieeww,,  VVooll..  2255  ((11))::  pppp..  111177--2233..  

66..  MMaallhhoottaarr,,  SS..  ((22001122))  ““SSttuuddyy  ooff  tteeaacchhiinngg  sskkiillllss  aanndd  aaccttiivviittiieess  ooff  eeffffeeccttiivvee  sscciieennccee  tteeaacchhiinngg  uusseedd  bbyy  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  tteeaacchheess  ooff  

sseeccoonnddaarryy  lleevveell””..  PPhh..DD..  tthheessiiss,,  DDeepptt..  ooff  EEdduu..  CC..CC..SS..  UUnniivveerrssiittyy  MMeeeerruutt..  
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