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「令和３年度職業能力開発論文コンクール」応募論文 参考様式 1 

 2 

（このページは、表紙の参考例を記載しています。） 3 

 4 

テーマ 5 

③新たな技能・技術領域の職業能力開発に必要な専門知識・技能・技術及び指導 方法6 

に関する調査・研究 7 

（テーマ名は「職業能力開発論文コンクール実施要領」の応募テ8 

ーマ①～⑦から選択したものを記載すること。） 9 

 10 

副題 11 

社会構造の変化に対応したオンライン職業訓練を○○○○に適用する際にテクノイン12 

ストラクターが必要とする専門知識と指導方法に関する調査・研究 13 

（選択したテーマに対して、更に範囲を絞り込んだ内容を論じる14 

場合には副題を設けること。） 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

（上部にテーマ、副題を記入すること。） 20 

（下部に所属組織名、執筆者名、共著者名を記入すること。） 21 

 22 

 23 

主執筆者 24 

職業 太郎 ○○○○立○○○○職業能力開発○○○○○○○○○○○○○○25 

○○○○○校 26 

共著者 27 

能力 次郎 ○○法人○○○○ 能力開発研究センター○○○○ 28 

開発 花子 ○○会社○○○○○○○ ○○職業訓練○○○○○○○○○○○29 

○アカデミー 30 

論文教材 懇九郎 ○○○○立○○○○職業能力開発○○○○○○○○○○○○○○31 

○○○○○校 32 

（主執筆者名、共著者名とそれぞれの所属組織名が判別しやすい33 

ように記入すること。） 34 

 35 

（表紙の行数は４０行以外となってもよいこと。） 36 

 37 

（表紙、巻末の引用文献・参考文献の文字数は、論文の文字数に38 

含めないこと。） 39 

     40 
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要旨 1 

 2 

これは「職業能力開発論文コンクール」に応募する論文の参考様式です。必ずし3 

もこの参考様式どおりに作成する必要はありませんが、それぞれのコンクール開4 

催年度の「職業能力開発論文コンクール実施要領」に記載されている内容に従っ5 

て作成した論文を投稿してください。職業能力開発論文コンクール実施要領の6 

「応募論文の作成要項」の項目には、応募論文の書式等に関する内容が記載され7 

ています。職業能力開発論文コンクール実施要領には、論文の章立てについて記8 

載はありませんが、各章に記載する内容・順序については、受賞した際に論文が9 

広報されることを踏まえて構成してください。要旨として記載する内容は、論文10 

全体に何が書いてあるのか理解できるよう簡潔に集約したものとし、背景、方11 

法、結論などを含めて記載します。 12 

 13 

１．はじめに 14 

 15 

この参考様式の本文、ページ番号は「職業能力開発論文コンクール実施要領」に記載さ16 

れているフォントとフォントサイズの書式が設定されています。ページ下部のページ番号17 

のマージンは、下からのフッター位置を１５ｍｍとすることで用紙の下端から１５ｍｍと18 

なっています。１頁の行数は４０行となるように設定しています。応募論文の本文の文字19 

数は、５，０００字～１６，０００字程度としてください。 20 

 21 

２．電子データについて 22 

 23 

この参考様式は、拡張子「.docx」で作成されていますが、応募者は同じ拡張子のファイ24 

ルで作成した場合であっても、投稿する際の電子データは、ファイルの種類を拡張子25 

「.pdf」で保存するなどしてＰＤＦ形式に変換してから、印刷状況を確認した上で投稿し26 

てください。電子データで投稿された場合に27 

は、ファイルの種類やアプリケーションソフ28 

トのバージョン違い等により、図表及び文章29 

の改行位置がずれてしまう等の影響が出る場30 

合がありますので、これを避けるためＰＤＦ31 

形式を基にして審査時に扱います。 32 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○33 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○34 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○35 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○36 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○37 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○38 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○39 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○40 

図表を用いる項では、 

１頁の本文を１，２００字程度で 

編集のこと。 

図１．図表について 
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○1 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○2 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○3 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4 

 5 

３．○○○○○○○○○○○○ 6 

 7 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○8 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○9 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 10 

 11 

𝐴 = 𝜋𝑟2               （１） 12 

 13 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○14 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○15 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○16 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○17 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○18 

○○○ 19 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○20 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 21 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○22 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○23 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○24 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○25 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○26 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○27 

○○○ 28 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○29 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○30 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○31 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 32 

 33 

表１．○○○○○○○○ 34 

○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○ 

○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○ 

○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○ 
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４．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 1 

 2 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○3 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○4 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○6 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○7 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○8 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○9 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 10 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○11 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○12 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○13 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○14 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○15 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○16 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○17 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○18 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○19 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○20 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○21 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○22 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○23 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○24 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○25 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 26 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○27 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○28 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○29 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○30 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○31 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○32 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○33 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○34 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○35 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○36 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○37 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○38 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○39 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○40 
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○1 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○2 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○3 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○4 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5 

○○○○○○○○○○○○○6 

○○○○○○○○○○○○○ 7 
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