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Morgan Appel is the Assistant Dean for Education and Community Outreach at UC San 
Diego Extension, overseeing a diverse array of programming beginning with preschool to 
post graduation. He previously served as Director of Education Programs at UC Irvine’s 
Division of Continuing Education, following a research appointment at the Claire Trevor 
School of the Arts at UC Irvine. 
 
He is also a professor and a renowned expert on gifted education, with expertise in 
education transformation and policy. He is a sought-after speaker for various school 
districts and organizations including the California Association for the Gifted.  His 
professional specialties include gifted education; the neuroscience of teaching and 
learning; arts integration; and organizational behavior. Mr. Appel will be speaking to 
parents about the following: 
  

• Common characteristics of the Gifted Learner including the Artistically Gifted  

 

• The importance of attending to the affective socio-emotional needs of the Gifted 

Learner  

 

• Recommendations for supporting the Artistically Gifted and Talented Learner 

 

Morgan Appel 
Assistant Dean for Education 

and Community Outreach 
at UC San Diego Extension 

 

Monday, October 28, 2019 
 

Glendale High School  
John Wayne Performing 

Arts Center 
1440 East Broadway 
Glendale, CA 91205 

6:30 – 8:00 PM 
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Մորգան Ափելը,  դեկանի օգնականն է Սան Դիագո համալսարանի կրթության և համայնքների 
հաղորդակցության ընդլայնման բաժնում. ինչպես նաև պատասխանատուն, ծրագրավորման բազմազան մի 
շարքի՝ սկսած նախադպրոցական  տարիներից մինչև ավարտական տարիքը։ Նախկինում նա աշխատել է 
որպես  Ըրվայն համալսարանի շարունակական կրթության բաժնի կրթական ծրագրերի տնօրեն, ապա 
նշանակվել հետազոտական աշխատանքներ կատարելու Ըրվայնի համալսարան Քլեր Թրեվորի արվեստի 
դպրոցում: 

 
Նա պրոֆեսոր է և նաև շնորհալիների կրթության հռչակավոր մասնագետ՝ իր փորձառությունն 
ունենալով կրթության փոխակերպման և կանոնադրության բնագավառում։ Նա խոսնակ է տարբեր 
դպրոցների կրթաշրջանների և կազմակերպությունների, այդ թվում՝ Կալիֆորնիայի շնորհալիների 
կազմակերպության։ Նրա մասնագիտական փորձառությունների շարքում է շնորհալիների 
կրթությունը՝ նյարդագիտության դասավանդում և ուսուցում, արվեստի ներգրում և կազմակերպչական 
վարք թեմաներով։ Պարոն Ափելը  շնորհալիների ծնողներին կբացատրի հետևյալ թեմաները. 
 

• Շնորհալիների համընդհանուր բնութագիրը, ներառյալ՝ գեղարվեստական 
շնորհալիությունը  

 
•     Շնորհալիների  սոցիալ-զգացական  կարիքները և նրանց հանդեպ ուշադրություն  
     ցուցաբերելու կարևորությունը  

 
• Առաջարկություններ շնորհալիների գեղարվեստական  տաղանդին օժանդակելու 

համար  
 

 
Լրացուցիչ  տեղեկությունների  համար  դիմեք  kaltobelli@gusd.net հասցեով 

 
Translated By: GUSD Intercultural office GATE- Oct. 28, 2019  

          Armenian  

Մորգան Ափել 
Դեկանի օգնական, Սան Դիագո   
համալսարանի շարունակական  

կրթության բաժնի պատասխանատուն  

կրթության և համայնքային 
հաղորդակցության ընդլայնման գործում  

 

:rkou,abji , fokt;mb;ri 28-in , 2019j .  
;r;ko\an vame 6:30 – 8:00  
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추가적인 정보를 위한 연락인: kaltobelli@gusd.net 

Translated by:  GUSD, Intercultural Department                                                                          Categorical Programs – GATE Parent Meeting 10/28/2019 
Korean 10/23/2019 

 

글렌데일 통합교육구 
223 North Jackson St., Glendale, California  91206-4380                 카테고리칼 프로그램 

Telephone: 818-241-3111 Ext. 1660 • Fax: 818-548-1813                Lena Richter 박사, 디렉터 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

모건 아펠씨는 유아원부터 졸업 후 프로그램까지 다양한 프로그램 양상을 관찰하는 

UC 샌디에고 익스텐션의 교육 및 커뮤니티 아웃리치 부서의 부학장입니다. 이전에 

그는 UC 어바인 Claire Trevor 예술 학부 연구직 임명에 이어 UC 어바인 지속 

교육부에서 교육 프로그램 디렉터로 봉사하였습니다.       

 

또한 그는 교육 변화 및 정책 전문가로서 교수이자 영재교육 분야에서 저명한 

전문가입니다. 그는 캘리포니아 영재 협회 (California Association for the Gifted)를 

포함하여 여러 교육구와 기구에서 찾는 인기가 높은 연사입니다. 그의 전문 분야는 영재 

교육; 신경과학적 교육 및 학습; 아트 통합; 및 조직 행동이 포함됩니다. 미스터 아펠은 

학부모들에게 다음에 대해 이야기할 것입니다:        
  

 예술적 영재 재능을 포함하여 영재 학습자들의 공통적인 특성  

 

 영재 학습자들의 사회-정서적 필요에 주의를 기울이는 것의 중요성   

 

 예술적 영재 학습자를 지원하기 위한 권고 

 

모건 아펠 

UC 샌디에고 익스텐션  

교육 및 커뮤니티 아웃리치 부학장  
 

2019 년 10 월 28 일, 월요일 

글렌데일 고등학교  

존 웨인 공연 예술 센터 

1440 East Broadway 

Glendale, CA 91205 

오후 6:30 – 8:00 
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Morgan Appel es el ViceRector para Educación y Vínculo con la Comunidad en la Extensión 
de la Universidad de California, San Diego, que supervisa un conjunto diverso de programas 
empezando con el preescolar hasta después de la graduación.   Anteriormente ocupó el 
cargo como Director de los Programas de Educación en la División de Educación Continua 
de la Universidad de California, Irvine, tras un nombramiento de investigación en la Escuela 
de Artes Claire Trevor de la Universidad de California, Irvine.  
 
También es un catedrático y reconocido experto en educación para estudiantes con talentos 
excepcionales, con experiencia en transformación y política educativa.  Es un reconocido 
conferencista para varios distritos escolares y organizaciones incluyendo la Asociación para 
Estudiantes con Talentos Excepcionales de California.  Sus especialidades profesionales 
incluyen la educación para estudiantes con talentos excepcionales; la neurociencia de la 
enseñanza y el aprendizaje; integración de las artes; y el comportamiento organizacional.  
El Sr. Appel estará hablando a los padres de familia acerca de lo siguiente: 
 

• Características comunes de los Estudiantes con Talentos Excepcionales incluyendo 

a los Estudiantes con Talentos Excepcionales Artísticos. 

 

• La importancia de prestar atención a las necesidades afectivas, sociales y emocionales de 

los Estudiantes con Talentos Excepcionales.  

 

• Recomendaciones para apoyar a los Estudiantes con Talentos Excepcionales Artísticos.  

Morgan Appel 
ViceRector para Educación 
y Vínculo con la Comunidad 

en la Extensión de la  
Universidad de California, San Diego  
 

Lunes, 28 de octubre del 2019 
6:30 – 8:00 PM 

 

Centro de Artes Escénicas de la  
Escuela Secundaria Glendale 

1440 East Broadway 
Glendale, CA 91205 
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