
 

LEBANON     LOCATOR:  6172.6    

Board of Education    SECTION: INSTRUCTION    

POLICY     INFORMAL APPROVAL DATE: 11/22/11  

      FORMAL APPROVAL DATE: 3/13/12 REV 

 

CCRREEDDIITT  FFOORR  OONNLLIINNEE  CCOOUURRSSEESS  

  

TThhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  rreeccooggnniizzeess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tteecchhnnoollooggyy  iinn  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  

ggrroowwiinngg  ppooppuullaarriittyy  aanndd  uussee  ooff  oonnlliinnee  ccoouurrsseewwoorrkk..    IInn  tthhaatt  rreeggaarrdd,,  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  §§  1100--222211aa,,  tthhee  BBooaarrdd  ssaannccttiioonnss  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  oonnlliinnee  ccoouurrssee  ccrreeddiitt  

ttoo  bbee  uusseedd  ttoowwaarrdd  hhiigghh  sscchhooooll  ggrraadduuaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  

PPrree--aapppprroovvaall  

  

TToo  rreecceeiivvee  ccrreeddiitt  ffoorr  oonnlliinnee  ccoouurrsseess  ttoo  bbee  uusseedd  ttoowwaarrdd  hhiigghh  sscchhooooll  ggrraadduuaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss,,  

ssttuuddeennttss  mmuusstt,,  pprriioorr  ttoo  rreeggiisstteerriinngg  ffoorr  tthhee  ccoouurrssee,,  rreecceeiivvee  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  

pprriinncciippaall  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee..    TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  pprriinncciippaall  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  

oonnlliinnee  ccoouurrssee  ccrreeddiitt  aapppprroovvaall  iiss  ffiinnaall..    PPrree--aapppprroovvaall  ffoorr  oonnlliinnee  ccoouurrssee  ccrreeddiitt  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  iiff  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  mmeett::  

  

  11..  TThhee  wwoorrkkllooaadd  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  oonnlliinnee  ccoouurrssee  iiss  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhaatt  ooff  aa      

    ssiimmiillaarr  ccoouurrssee  ttaauugghhtt  iinn  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ccllaassssrroooomm  sseettttiinngg;;    

  

  22..  TThhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  oonnlliinnee  ccoouurrssee  iiss  rriiggoorroouuss  aanndd  aalliiggnneedd  wwiitthh  ccuurrrriiccuulluumm      

    gguuiiddeelliinneess  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee;;    

  

  33..  TThhee  ccoouurrssee  eennggaaggeess  ssttuuddeennttss  aanndd  hhaass  iinntteerraaccttiivvee  ccoommppoonneennttss,,  wwhhiicchh  mmaayy    

    iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  rreeqquuiirreedd  iinntteerraaccttiioonnss  bbeettwweeeenn  ssttuuddeennttss      

    aanndd  tthheeiirr  tteeaacchheerrss,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  oonnlliinnee  ddeemmoonnssttrraattiioonnss,,  ddiissccuussssiioonn      

    bbooaarrddss  oorr  vviirrttuuaall  llaabbss;;    

  

  44..    TThhee  pprrooggrraamm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  ffoorr  ssuucchh  oonnlliinnee  ccoouurrsseewwoorrkk  iiss  ppllaannnneedd,,        

  oonnggooiinngg  aanndd  ssyysstteemmaattiicc;;    

  

  55..  TThhee  ccoouurrsseess  aarree::    

  

    aa..  ttaauugghhtt  bbyy  tteeaacchheerrss  wwhhoo  aarree  cceerrttiiffiieedd  iinn  CCoonnnneeccttiiccuutt  oorr  aannootthheerr      

      ssttaattee  aanndd  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ttrraaiinniinngg  oonn  tteeaacchhiinngg  iinn  aann  oonnlliinnee        

      eennvviirroonnmmeenntt,,  oorr    

  

    bb..  ooffffeerreedd  bbyy  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  tthhaatt  aarree  aaccccrreeddiitteedd  bbyy      

      tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  oorr  rreeggiioonnaallllyy  aaccccrreeddiitteedd;;  aanndd  

  

  66..  TThhee  pprriinncciippaall  hhaass  ddeetteerrmmiinneedd,,  iinn  hhiiss  oorr  hheerr  pprrooffeessssiioonnaall  jjuuddggmmeenntt,,  tthhaatt,,      

    ggiivveenn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  aaccaaddeemmiicc  aanndd  ddiisscciipplliinnaarryy  hhiissttoorryy,,  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss      

    aapppprroopprriiaatteellyy  ssuuiitteedd  ttoo  eennggaaggee  iinn  oonnlliinnee  ccoouurrsseewwoorrkk..  

  

AAddddiittiioonnaall  RReeqquuiirreemmeennttss  

  



OOnnllyy  ssttuuddeennttss  iinn  ggrraaddeess  99--1122  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  rreecceeiivvee  ccrreeddiitt  ttoowwaarrdd  hhiigghh  sscchhooooll  ggrraadduuaattiioonn  bbyy  

ttaakkiinngg  oonnlliinnee  ccoouurrsseess..    SSttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  pprree--aapppprroovveedd  sshhaallll  rreecceeiivvee  ssuucchh  ccrreeddiitt  uuppoonn  

ccoommpplleettiinngg  tthhee  oonnlliinnee  ccoouurrssee  aanndd  oobbttaaiinniinngg  aa  ppaassssiinngg  ggrraaddee..      

  

AAnnyy  eexxppeennssee  iinnccuurrrreedd  ffoorr  ttaakkiinngg  tthhee  oonnlliinnee  ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  

sshhaallll  nnoott  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn..  

  

TThhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  oonnlliinnee  ccoouurrsseess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt..  

  

  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess  

  

  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  §§  1100--222211aa  ((aass  aammeennddeedd  bbyy  PPuubblliicc  AAcctt  1100--111111,,  SSeeccttiioonn  

1166))..  

  

  

  

  


