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             https://glendaleusd.zoom.us/j/81925452518?pwd=aXd2QnE0VGVCREU1TFVxSDk2LzFXUT09 

Meeting ID: 819 2545 2518 
Password: 4weams 

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.   

 
  

➢ The Gifted and Talented: understanding socioemotional characteristics/needs and the 
interrelationship between emotion and learning.  
 

➢ The Gifted and Talented: distance learning with an emphasis on engagement. 
 

➢ Perfectionism and Impostor Syndrome: characteristics of both and the multiple ways 
to support students. 

 

Morgan Appel 
Assistant Dean for Education 

and Community Outreach 
at UC San Diego Extension 

 

Tuesday, May 12, 2020 
3:30pm to 4:30pm 

 

Virtual Presentation Meeting 
Question and Answer  
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https://glendaleusd.zoom.us/j/81925452518?pwd=aXd2QnE0VGVCREU1TFVxSDk2LzFXUT09 

Meeting ID: 819 2545 2518 
Password: 4weams 

Մորգան Ափելը,  Սան Դիեգո համալսարանի կրթության և համայնքային ծառայության բաժնի դեկանի 
օգնականը վերահսկում է մի շարք բազմազան ծրագրավորումներ՝ սկսած նախադպրոցական 

տարիքից մինչև ավարտական տարիք։ Նախկինում նա աշխատել է որպես Ըրվայն համալսարանի 

կրթական ծրագրերի տնօրեն, ապա նշանակվել՝ հետազոտական աշխատանքներ կատարելու Ըրվայնի 

համալսարանի 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։  
 

 

➢  Շնորհալի և տաղանդավոր աշակերտներ.  Հասկանալ սոցիալ-զգացական 
առանձնահատկությունները, կարիքները և կապակցությունը զգացմունքների ու 
սովորելու միջև. 

 
➢ Շնորհալի և տաղանդավոր աշակերտներ. Հեռակա ուսուցում, շեշտադրումը 

ներգրավվածության վրա։  
 

➢  Կատարելություն և անձի ունակության դրսևորմա կասկածամտություն. Այս 
երկուսի առանձնահատկությունները և աշակերտներին աջակցելու բազմաթիվ ձևեր:   

 
  

 
 

Մորգան Ափել 

Կրթության և համայնքային 

ծառայության դեկանի օգնական 

Սան Դիեգո համալսարանում  
 

Երեքշաբթի, Մայիսի 12-ին, 2020 
  

Կեսօրից հետո ժ. 3:30 - 4:30 

 

 
Հեռակա դասախոսություն,  
Հարցեր և պատասխաններ 

 

https://glendaleusd.zoom.us/j/81925452518?pwd=aXd2QnE0VGVCREU1TFVxSDk2LzFXUT09


For more information contact kaltobelli@gusd.net 

 

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 

 

 

 
 

 

 

https://glendaleusd.zoom.us/j/81925452518?pwd=aXd2QnE0VGVCREU1TFVxSDk2LzFXUT09 

Meeting ID: 819 2545 2518 
Password: 4weams 

모건 아펠씨는 유아원부터 졸업 후 프로그램까지 다양한 프로그램 양상을 관찰하는 UC 

샌디에고 익스텐션 교육 및 커뮤니티 아웃리치 부서의 부학장입니다. 이전에 그는 UC 

어바인 Claire Trevor 예술 학부 연구직 임명에 이어 UC 어바인 평생 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 단체에서 찾는 인기가 높은 

연사입니다.  
  

➢ 영재: 사회-정서적 특성/필요 및 학습 및 정서 사이의 상관관계 이해   

 

➢ 영재: 참여를 강조하는 원격학습  

 

➢ 완벽주의 및 가면 증후군: 양쪽 모두의 특성 및 학생 지원을 위한 다수의 방법들  
 

 

모건 아펠 
UC 샌디에고 익스텐션 교육 및 

커뮤니티 아웃리치 부학장 

2020 년 5 월 12 일, 화요일 

오후 3:30 - 4:30 
 

인터넷 화상 발표 모임  

질의응답 

 
 

더 자세한 정보를 위한 연락처: 
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Para más información comuníquese con kaltobelli@gusd.net 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 

223 North Jackson St., Glendale, California  91206-4380               PROGRAMAS CATEGȮRICOS 

Teléfono: 818-241-3111 Ext. 1660 • Fax: 818-548-1813                 Dra. Lena Richter, Director 

 

 

 
 

 

 
 
             https://glendaleusd.zoom.us/j/81925452518?pwd=aXd2QnE0VGVCREU1TFVxSDk2LzFXUT09 

Meeting ID: 819 2545 2518 
Password: 4weams 

Morgan Appel es el Decano Asistente 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 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.     
 
➢ Los Estudiantes con Talentos Excepcionales:  comprendiendo las 

características/necesidades socio-emocionales y la interrelación entre la emoción y el 
aprendizaje.   
 

➢ Los Estudiantes con Talentos Excepcionales: el aprendizaje a distancia con un énfasis 
en la participación. 
 

➢ Perfeccionismo y Síndrome Impostor: las características de ambos y las múltiples 
maneras de apoyar a los estudiantes. 

Morgan Appel 
Decano Asistente para Educación 

y Vínculo con la Comunidad 
en la Extensión de la 

Universidad de California, San Diego 
 

Martes, 12 de mayo del 2020 
3:30pm a 4:30pm 

 

Reunión para una Presentación Virtual 
Preguntas y Respuestas  
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