CREAR-mittari
Opiskelijan ohje

Mikä ihmeen CREAR-mittari?
▪

CREAR-mittari (sanoista: Career, Resilience,
Education, Agency and Readiness.)

▪

CREAR-mittari auttaa sinua hahmottamaan,
miten sinulla menee elämäsi eri osa-alueilla.
Tulokset antavat sinulle tietoa omista:
•
hyvinvointi ja toimintakyky
•
toimijuus,
•
opiskelukyky
•
urasuunnittelutaidot
•
työllistymistaidot

▪

Testin on ennen kaikkea tarkoitus kertoa
sinulle itsellesi opiskelukyvystäsi, miten sitä
voi kehittää sekä omasta hyvinvoinnistasi.

▪

Tulokset eivät ole mikään kilpailu, eikä niiden
mukaan voida asettaa ketään
paremmuusjärjestykseen.

▪

CREAR ei kerää vastauksia mihinkään, joten
voit vastata ilman turhia paineita.

Mistä hyvä opiskelukyky muodostuu?
Toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä suoriutua
itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä
arkipäiväisistä asioista.
Hyvinvointi koostuu mm. itsensä toteuttamisesta,
onnellisuudesta ja odotuksista hyvästä elämästä.

Urasuunnittelutaidot tarkoittavat kykyä ottaa selvää
itselle sopivista jatko-opintopaikoista tai
työllistymismahdollisuuksista.

Toimijuus tarkoittaa yksilön kykyä ja mahdollisuuksia
päättää ja suunnitella omaa toimintaansa sekä tehdä
omaa toimintaansa koskevia valintoja.

Työllistymistaitoja ovat kyky verkostoitua ja ottaa
selvää erilaisista työllistymisen tavoista.
Työllistymistaitoihin kuuluu myös oman
ammattitaitonsa kehittäminen sekä omien
vahvuuksiensa tunnistaminen ja esiin tuominen.

Opiskelutaidot tarkoittavat kykyä etsiä ja omaksua
uutta tietoa. Se on merkityksien ymmärtämistä sekä
asioiden mieleen painamista. Opiskelutaitoja edistää
myös motivaatio sekä ajankäytön suunnittelu.

Nämä kaikki vaikuttavat opiskelukykyysi. Hyvä
opiskelukyky puolestaan vaikuttaa jaksamiseesi ja
opiskelujen etenemiseen sujuvasti. Kun kaikki
opiskelukykyysi vaikuttavat tekijät ovat
tasapainossa, myös opintosi etenevät mallikkaasti!

CREAR-mittarin vaiheet
1. VASTAANOTAT
OPISKELUPAIKAN:
- Heti vastaanotettuasi
opiskelupaikan saat linkin CREARmittariin.
- Linkki https://crear.fi/start

6. MITTARIN TÄYTTÄMINEN
UUDELLEEN
- Mittaria kannattaa hyödyntää
testaamaan opiskelukykyäsi ja
hyvinvointiasi myös tulevina
opintovuosina esimerkiksi 2. ja 3.
vuoden alussa.

2. CREAR-MITTARIIN
VASTAAMINEN
- Ryhmävalmentajasi ohjeistaa
CREAR-mittarin käytön.
- On tärkeää, että vastaat
kysymyksiin mahdollisimman
rehellisesti.

5. OMAN OPINTOPOLKUSI
SUUNNITTELEMINEN
- Tulokset auttavat oman
opiskelupolkusi suunnittelussa.
- Tulokset ohjaavat löytämään
ratkaisuja opiskelukykyäsi haittaaviin
tekijöihin.

3. TULOSTEN TALLENTAMINEN
- Tallenna testin tulokset joko
lähettämällä ne omaan
sähköpostiisi tai lataa ja tallenna
pdf.

4. TULOSTEN LÄPIKÄYMINEN
- Käy CREAR-mittarin tulokset läpi
yhdessä ryhmävalmentajasi kanssa.
- Tulokset toimivat apuvälineenä
oman HOKS-prosessisi
alkuvaiheissa.

Ohjeet mittarin tekemiseen
 Mittari löytyy osoitteesta https://crear.fi/start

 Täytä mittari Mozilla Firefox tai Microsoft Edge selaimella. CREAR-mittari toimii myös mobiilissa.
 Valitse kielivalikosta selkokielinen versio.
 Pohdi vastauksiasi huolella ja vastaa tuloksiin mahdollisimman rehellisesti.
 Testin tulokset kertovat osa-alueittain missä olet vahvoilla tai missä tarvitsisit lisää tukea. Lisäksi testin lopussa on
räätälöityjä materiaaleja ja linkkivinkkejä, joita kannattaa hyödyntää.
 Tallenna testin tulos lähettämällä se sähköpostiisi tai tallentamalla pdf-tiedosto omaan OneDriveesi.
 Keskustele tuloksista esimerkiksi ryhmänvalmentajan tai opiskeluhuollon kanssa.
 Mittari ei välttämättä kerro kaikkea tilanteestasi. Se voi kuitenkin toimia suuntaa antavana työkaluna.

 Älä jää tulosten kanssa yksin! Mikäli mittarin tuloksissa ohjataan olemaan yhteydessä esimerkiksi opinto-ohjaajaan tai
kuraattoriin, ota rohkeasti yhteyttä opiskelijahuoltoon tai tee se yhdessä ryhmävalmentajasi kanssa.
 Opiskelijahuollon yhteystiedot löytyvät Wilmasta tai haun kautta opiskelijan oppaasta https://riverialainen.fi/.

Tulosten
tallentaminen
Tallenna tuloksesi testin lopuksi.
Tallentaminen tapahtuu aivan
sivuston alalaidasta materiaalien
ja linkkien jälkeen.
Tulokset kannattaa aina lähettää
omaan sähköpostiisi. Voit
halutessasi lähettää ne myös
eteenpäin esimerkiksi
ryhmävalmentajalle.

Apua ja neuvoa opiskelija-arjen haasteisiin
Tarkemmat kuvaukset opiskelijahuollon palveluista löytyvät opiskelijan oppaasta osoitteesta
https://riverialainen.fi/
Kuraattori ja psykologipalvelut:
https://riverialainen.fi/opiskelijan-tukipalvelut/opiskeluhuolto/kuraattori-ja-psykologipalvelut/

Opintojen-ohjaus:
https://riverialainen.fi/opiskelijan-tukipalvelut/ohjauspalvelut-oppimisen-tukeminen/opintojen-ohjaus/
Erityinen tuki:
https://riverialainen.fi/opiskelijan-tukipalvelut/ohjauspalvelut-oppimisen-tukeminen/erityinen-tuki/
Terveydenhuolto:
https://riverialainen.fi/opiskelijan-tukipalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/

Resilienssi ja tulevaisuususko
▪ Anni Ihalainen
Yhteystietoja
▪ Projektivastuuhenkilö,
Yhteystietoja Riveria
Yhteystietoja
▪ Puh. 050 472 4888
▪ anni.ihalainen@riveria.fi
www.retu.fi

