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Γεννήθηκα στη Φλώρινα το 1972. Στην εφηβική μου 

ηλικ ία ασχολήθηκα με τον αθλητ ισμό και συγκεκριμένα με το σκι δρόμου 
αντοχής (Langlauf), κατακτώντας πανελλήνιες ν ίκες. Όνειρό μου ήταν να γίνω 
γυμνάστρια, το οποίο όμως ποτέ δεν πραγματοποίησα!  Σπούδασα 
Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λίγο πριν την 
ολοκλήρωση των σπουδών μου και  κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 
μαθημάτων μέσω του Erasmus στο Πανεπιστήμιο της Lund στη Σουηδία,  
αποφάσισα να συνεχίσω τ ις σπουδές μου δίνοντας έμφαση στον Τουρισμό. 
Παίρνοντας υποτροφία από το ΙΚΥ, κατάφερα να ολοκληρώσω τ ις 
μεταπτυχιακές μου σπουδές στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 
δημιουργήθηκε γ ια πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1998 στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, με τ ίτλο «Σχεδιασμός, Διο ίκηση και Πολιτ ική του Τουρισμού». Τον 
Αύγουστο του 2000 ξεκίνησα να εργάζομαι ως Υπεύθυνη Πωλήσεων στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα δίδασκα τουριστ ικά 
μαθήματα σε ΙΕΚ. Θέλοντας να έχω και π ιστοποιημένη παιδαγωγική  
επάρκεια, έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Νηπιαγωγών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα ξεκίνησα και 
διδακτορικό στο Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, όπου και δ ίδασκα ως διδάκτορας Τουριστ ική Οικονομία γ ια 
τρία έτη. Στο διάστημα αυτό διορίζομαι μόνιμα μέσω ΑΣΕΠ στη Νομαρχία 
Δυτ ικής Αττ ικής,  όπου και τοποθετήθηκα στο Τμήμα Τουριστ ικής Προβολής,  
ως υπεύθυνη. Η επαφή μου, όμως, με την Προσχολική Αγωγή εξελίχθηκε σε 
έναν «έρωτα» ο οποίος δεν «περνούσε»…! Με προτροπή του συζύγου μου 
έδωσα το 2008 εξετάσεις στο ΑΣΕΠ ως νηπιαγωγός και έτσι όλα άλλαξαν…!  
Από το 2010 είμαι μόνιμη νηπιαγωγός και πλέον, μετά από εξειδ ίκευση που 
έχω λάβει,  ασχολούμαι και με την Ειδική Αγωγή. Τη φετ ινή χρονιά  
ολοκληρώνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στ ις Επιστήμες της Αγωγής στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχω υλοποιήσει δ ιάφορα  προγράμματα 
κατά τη διάρκεια της εργασίας μου ως νηπιαγωγός και έχω λάβει έπαινο γ ια 
ένα εξ αυτών στα Education Bussiness Awards 2017, ενώ την ίδ ια χρονιά 
προκρίθηκα και γ ια τα βραβεία  εκπαιδευτ ικής προσφοράς σε παραμεθόριες  
περιοχές της UNESCO. Όλα τα χρόνια της υπηρεσίας μου στην εκπαίδευση 
εργάζομαι στην παραμεθόριο, δ ίνοντας καθημερινά έναν αγώνα. Γ ια την 
παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται μέσα στον χώρο του νηπιαγωγείου κα ι 
προκειμένου να αντ ιληφθούν, κυρίως οι γονείς, ότ ι στο νηπιαγωγείο «δεν  
λέμε μόνο τραγουδάκια…», έχω δημιουργήσει το ιστολόγιο 
«Δημιουργώντας…Στο Νηπιαγωγείο» στον σύνδεσμο 
http://blogs.sch.gr/aivatzidou/. Ζω στη Θεσσαλονίκη, ε ίμαι παντρεμένη και  
μητέρα δύο  παιδιών.        
 


