
 

Kui Sul on küsimusi, siis nendele vastab  Haridus-  ja 

Teadusministeeriumi nõunik Elen Ruus (elen.ruus@hm.ee; 

7350104). Lisainformatsioon Euroopa Koolide kohta www.eursc.eu  

ja tes.edu.ee/et/sihtasutus ning Brüsseli IV Euroopa Kooli kohta  

www.eeb4.be                                                       

 

Kandideerimiseks esita avaldus, haridust ja keeleoskust 

tõendavate dokumentide koopiad, Europassi 

CV, motivatsioonikiri ja võimalusel soovituskiri eelmiselt 

tööandjalt läbi CV-Online’i, tes.edu.ee/et/sihtasutus või otse 

sihtasutus@est.edu.eeh iljemalt 31.10.2021. 

  

  

 Kui õpetajatöö on Sinu kutsumus ning unistad põnevast ja väljakutset pakkuvast 

tööst rahvusvahelise hariduse valdkonnas, siis ootame Sind kandideerima 

TULE MEILE, SEST 

• pakume rahvusvahelist töökogemust ning samas võimalust õpetada eesti keeles;  

• Sind ootavad ees sõbralikud ja toetavad kolleegid eesti sektsioonist; 

• tegemist on multikultuurse kooliga, kus on 8 erinevat keelesektsiooni: eesti, inglise, prantsuse, saksa, 

itaalia, hollandi, bulgaaria ja rumeenia; 

• Euroopa Koolide süsteemis väärtustatakse töötaja erialast arengut, mille osaks on põnevad 

täienduskoolitused ning kogemuste jagamine kolleegidega teistest keelesektsioonidest; 

• tagame pühendunud töö eest väärika tasu ning pikale suvevaheajale lisaks on veel neli õppetöövaba  

tasustatud vaheaega. 

 

SINU IGAPÄEVATÖÖ ON 

• klassiõpetaja töö eesti sektsioonis; 

• kehalise kasvatuse, muusika, kunsti või Euroopa tundide õpetamine võõrkeeles (kas inglise või 

prantsuse keeles) 1.-5. klassini või hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine; 

• tööplaanide koostamine Euroopa Koolide õppekava ja ainekavade alusel; 

• koostööprojektide algatamine ja läbiviimine, sh õppekäikude ja ürituste korraldamine koostöös 

kolleegidega erinevatest keelesektsioonidest; 

• koostöö teistes Euroopa koolides töötavate eesti õpetajate ja Euroopa Koolide inspektoritega. 

 

OOTAME SIND OMA MEESKONDA, KUI 

• oled valmis töötama Euroopa koolis kogu ametiaja (üldjuhul 9 aastat); 

• vastad Eestis kehtivatele õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (eelistatud on kandidaadid, kes omavad 

klassiõpetaja ettevalmistust);  

• omad kvalifikatsiooni ja kogemust ühes järgnevast: kehalise kasvatuse, muusika või kunstiõpetuse 

õpetajana või eripedagoogikas;   

• oskad inglise või prantsuse keelt keeleoskustasemel B2 (nõutav sertifikaat); 

• oled viimased 3 aastat töötanud Eesti haridussüsteemis (eelistatult klassiõpetajana); 

• oled hästi kursis nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetega ning kasutad õppetöös oskuslikult  

digivahendeid;  

• Sul on valmisolek töötada liitklassis ning osutada vajadusel tugiõpet (eeliseks eripedagoogilised 

kompetentsid). 

KLASSIÕPETAJAKS  
BRÜSSELI IV EUROOPA KOOLI  
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