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Η Αίγλη Ζαφειράκου γεννήθηκε στην Τρίπολη και µεγάλωσε στην Σπάρτη, όπου 
τελείωσε το Λύκειο. H καταγωγή της είναι από τις Καρυές Λακωνίας και από την 
Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Είναι έγγαµη µε δύο παιδιά. 
 
Σπούδασε Επιστήµες της Αγωγής στο Πανεπιστήµιο Paris-West Nanterre στην 
Γαλλία, σε συνέχεια του πτυχίου προσχολικής αγωγής που απέκτησε στην Αθήνα. 
Στο ίδιο Πανεπιστήµιο απέκτησε και τον διδακτορικό τίτλο µε υποτροφία της 
Γαλλικής κυβέρνησης. 
 
∆ίδαξε στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο της Θράκης ως Επίκουρη καθηγήτρια, την 
περίοδο 1995-2001. Ως πανεπιστηµιακός αφοσιώθηκε στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων όπως το Erasmus στην εκκίνηση εφαρµογής του στην Ελλάδα, το 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας», τη σύνδεση σχολείων και 
µουσείων σε συνεργασία µε µεγάλα ευρωπαϊκά και ελληνικά µουσεία. Εκπροσώπησε 
την Ελλάδα σε ερευνητικά προγράµµατα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
µε στόχο τη µείωση της σχολικής αποτυχίας. Το 1998 προσκλήθηκε ως ερευνήτρια 
στο οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας (Department of Education) των Ηνωµένων 
Πολιτειών µε υποτροφία Fulbright. 
 
Από το 2001 µέχρι και σήµερα εργάζεται ως Εµπειρογνώµων Εκπαιδευτικών 
Στρατηγικών & Πολιτικών στην Παγκόσµια Τράπεζα και άλλους σηµαίνοντες 
διεθνείς οργανισµούς, όπως η UNESCO και η UNICEF. Σε πλαίσιο αυτό ηγείται 
προγραµµάτων σχεδιασµού και υλοποίησης µεταρρυθµίσεων µε στόχο την καθολική 
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, από την προσχολική, και την βασική 
µέχρι την τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ε.Ε., 
Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Λατινική Αµερική και 
χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού. Πολλά από τα προγράµµατα που έχει σχεδιάσει έχουν 
αναγνωρισθεί από την Παγκόσµια Τράπεζα και την UNICEF ως βέλτιστες πρακτικές. 
 
∆ιετέλεσε στέλεχος του Global Partnership for Education της Παγκόσµιας Τράπεζας, 
υπεύθυνη για το στρατηγικό σχεδιασµό για τη βελτίωση της ποιότητας των σχολικών 
αποτελεσµάτων σε περισσότερες από 50 χώρες. Με την ιδιότητα αυτή συµµετείχε 
ενεργά στον καθορισµό και τη παρακολούθηση των στόχων για ισότιµη πρόσβαση σε 
ποιοτική εκπαίδευση της ατζέντας των Ηνωµένων Εθνών «Βιώσιµη Ανάπτυξη 2030». 
Βιβλία, άρθρα και blogs έχουν δηµοσιευθεί στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. 
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