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395. Prieiga per internetą: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815050405>. [Science 
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Institute. ISSN 1857-7881. 2015, Vol. 11, no. 2, p. 34-53. Prieiga per internetą: 
<http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/4960/4722>. [IndexCopernicus]. 

 Valiūnė, Dovilė. Intervencijų, paremtų kognityvine-elgesio terapija, efektyvumas vaikų ir 
paauglių pykčio ir agresyvaus elgesio kontrolei. Sisteminė literatūros analizė // 
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of 
psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 
1941-7233. 15 (2014), p. 111-131. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.7220/2345-
024X.15.6>. [IndexCopernicus; Academic Search Complete (EBSCO); PsycINFO 
(EBSCO); CEEOL]. 

 Normantaitė, Dovilė; Perminas, Aidas. Changes in aggression of 13-17 year-old 
adolescents after intervention based on cognitive-behavioural therapy // Socialiniai 
mokslai = Social sciences. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-0758. 2013, nr. 1(79), p. 
46-55. Prieiga per internetą: 
<http://www.socsc.ktu.lt/index.php/Social/article/view/4074/2457>. [SocINDEX with 
Full Text (EBSCO); Sociological Abstracts]. 

 Perminas, Aidas; Normantaitė, Dovilė. 13–17 metų mokinių vidinės darnos pokyčiai, 
taikant intervenciją, grįstą kognityvine-elgesio terapija // Socialinių mokslų studijos = 
Social sciences studies. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, 
Nr. 4(4), p. 1427-1442. Prieiga per internetą: 
<http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/paskutinis_numeris/>. [IndexCopernicus; 
SocINDEX (EBSCO); TOC Premier (EBSCO)]. 

 Normantaitė, Dovilė; Perminas, Aidas. Jaunesnių ir vyresnių 13-17 metų paauglių 
agresyvaus elgesio palyginimas po intervencijos, grįstos kognityvine-elgesio terapija // 
Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. ISSN 
2029-9958. 2013, Nr. 2, p. 13-17. 

 Perminas, Aidas; Normantaitė, Dovilė. Jaunesnių ir vyresnių 13-17 metų paauglių vidinės 
darnos pokyčių palyginimas, taikant intervenciją, grįstą kognityvine-elgesio terapija // 
Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai : 9-oji jaunųjų mokslininkų psichologų 
konferencijų medžiaga / [Sudarė Andrius Lošakevičius]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 
2012. ISSN 2029-9958. 2012, Nr. 1, p. 284-292. 

 recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius: Lietuvos psichologų sąjunga, 2015, ISBN 
9786099560823. p. 89-89. Prieiga per internetą: 
<http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS%20Kongreso%202
015%20leidinys.pdf>. 

 Valiūnė, Dovilė; Perminas, Aidas. 13-17 metų mokinių pykčio kontrolės ir agresijos 
sąsajos // Ieškoti, atrasti, dalintis : Lietuvos psichologų kongresas, 2015 m. gegužės 8-9 d. 
Vilnius : recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius: Lietuvos psichologų sąjunga, 2015, 
ISBN 9786099560823. p. 109-109. Prieiga per internetą: 
<http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS%20Kongreso%202
015%20leidinys.pdf>. 

 Valiūnė, Dovilė; Perminas, Aidas. Paauglių psichosocialinių veiksnių sąsajos su 
mokykloje patiriamu patyčių dažniu // Psichologiniai tyrimai tarptautiniame kontekste : 
jaunojo mokslininko vaidmuo : 12-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2015 
m. balandžio 24 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015, 
ISBN 9786094595004. p. 33-34. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-
content/uploads/2015/04/2015-JMPK-santrauku-leidinys.pdf>. 

 Kriščiūnaitė, Tija; Normantaitė, Dovilė [Valiūnė, Dovilė]. Gender differences of identity 
development in adolescence // Children's rights and needs: challenges to school, family 
and society : 36th annual conference (ISPA), 15-18 July, 2014, Kaunas : abstract book. 
Kaunas: Vytautas Magnus university, 2014, ISBN 9786099564906. p. 110-111. 

 Normantaitė, Dovilė; Perminas, Aidas. Jaunesnio ir vyresnio amžiaus paauglių pykčio 
kontrolės ir agresyvaus elgesio skirtumai // Quo vadis, psichologija? : kongreso 
pranešimų santraukų leidinys, 2014, gegužės 9-11 d, Kaunas. Kaunas: Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, 2014, ISBN 9789955153481. p. 118-119. 

 Gustainienė, Loreta; Normantaitė, Dovilė [Valiūnė, Dovilė]. Peculiarities of 
cyberbullying and its relationship to empathy and help seeking among 12-18 year-old 
adolescents in Lithuania // Children's rights and needs: challenges to school, family and 
society : 36th annual conference (ISPA), 15-18 July, 2014, Kaunas : abstract book. 
Kaunas: Vytautas Magnus university, 2014, ISBN 9786099564906. p. 54-54. 
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 Normantaitė, Dovilė [Valiūnė, Dovilė]; Perminas, Aidas. The Relationship between sense 
of coherence anger management and aggressive behaviour of 13-17 year-old adolescents 
// Children's rights and needs: challenges to school, family and society : 36th annual 
conference (ISPA), 15-18 July, 2014, Kaunas : abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus 
university, 2014, ISBN 9786099564906. p. 128-128. 

 Perminas, Aidas; Normantaitė, Dovilė. Psichologinės intervencijos mokykloje 
efektyvumas, gerinant 13-17 metų paauglių pykčio kontrolę // Mokslas praktikai - 
praktika mokslui : Lietuvos psichologų kongresas, 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda : 
recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys. Klaipėda: Žemaitijos spauda, 2012, 
ISBN 9789955839477. p. 99-99. 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS 

Tarptautinės konferencijos: 
 

 Valiune, D.; Perminas, A. The relationship between academic achievement and 
psychological variables among adolescents. 3rd International Conference Gifted 
Children: Challenges and possibilities, 2015 spalio 22-24 d. Kaunas 

 Valiune, D. Gifted students selection and education in KTU Vaizgantas progymnasium. 
3rd International Conference Gifted Children: Challenges and possbilities, 2015 spalio 
22-24 d. Kaunas 

 Valiune, D., Perminas, A. Changes in Anger and Aggression after Intervention Based on 
Cognitive-Behavioural Theory among Adolescents. 45th annual EABCT Congress in 
Jerusalem, 2015 rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 3 d. 

 Dovile Valiune, Loreta Gustainiene, Aidas Perminas. The Relationship between Negative 
Automatic Thought and Perceived Social Support among Adolescents. 45th annual 
EABCT Congress in Jerusalem, 2015 rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 3 d. 

 Loreta, Gustainiene, Dovile, Valiune. Comparison Of Attitudes Towards Help Seeking 
Between Schoolchildren With And Without Experience Of Cyberbullying. 6th World 
Conference on Psychology, Counselling and Guidance. 2015 m. birželio 14-16 d. Turkey 

 Loreta Gustainienė, Dovilė Valiūnė (Normantaitė). Peculiarities Of Cyberbullying And 
Its Relationship To Empathy And Help Seeking Among 12-18 Year-Old Adolescents In 
Lithuania (žodinis pranešimas). 36th Annual Conference of International School 
Psyhology Association. 15-18 July 2014. Kaunas 

 Tija Kriščiūnaitė, Dovilė Valiūnė (Normantaitė). Gender Differences Of Identity 
Development In Adolescence (stendinis pranešimas). 36th Annual Conference of 
International School Psyhology Association. 15-18 July 2014. Kaunas 

 Dovilė Valiūnė (Normantaitė), Aidas Perminas. The Relationship Between Sense Of 
Coherence Anger Management And Aggressive Behaviour Of 13-17 Year-Old 
Adolescents (stendinis pranešimas). 36th Annual Conference of International School 
Psyhology Association. 15-18 July 2014. Kaunas 

 Goth K., Kriščiūnaitė T., Normantaitė D. (2013). The Swiss-German-American 
instrument AIDA (Assessment of identity development in adolescence) and its 
transferability and quality in different languages and culures. 15th International congress 
of ESCAP. Germany 

 Girskienė R., Normantaitė D. (Valiūnė) (2013). Kūrybiškas mokymasis – atradimų 
galimybės mokiniams, mokytojams, psichologams. Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Psichologas ir įtraukiantis ugdymas“. Vilnius 

 Normantaitė D. (Valiūnė), Kriščiūnaitė T. (2012). Vaikų, turinčių ADHD sutrikimą, 
gydymas naudojant EEG biofeedback‘o metodą. Terapijos efektyvuną palaikantys ir 
rizikos veiksniai. 1st International symposium: „The biofeedback method in the diagnosis 
and therapy for noo-psychosomatic disorders“. 

 Normantaitė D. (Valiūnė), Perminas A. (2011). "Psichologinės intervencijos mokykloje 
efektyvumas, mažinant 13-17 metų paauglių agresyvų elgesį". Vilniaus universiteto 
tarptautinė konferencija: „Psichologinė ir psichoterapinė pagalba vaikams: moksliniai 
tyrimai ir praktika“. Vilnius 
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Nacionalinės konferencijos: 
 

 Valiūnė, Dovilė; Perminas, Aidas. Paauglių psichosocialinių veiksnių sąsajos su 
mokykloje patiriamu patyčių dažniu. Psichologiniai tyrimai tarptautiniame kontekste : 
jaunojo mokslininko vaidmuo : 12-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2015 
m. balandžio 24 d. Vilnius 

 Valiūnė, Dovilė; Perminas, Aidas. 13-17 metų mokinių pykčio kontrolės ir agresijos 
sąsajos // Ieškoti, atrasti, dalintis : Lietuvos psichologų kongresas, 2015 m. gegužės 8-9 d. 
Vilnius 

 Gustainienė, Loreta; Valiūnė, Dovilė. 12-18 metų mokinių elektroninių patyčių ryšys su 
nuostatomis prašyti pagalbos // Ieškoti, atrasti, dalintis : Lietuvos psichologų kongresas, 
2015 m. gegužės 8-9 d. Vilnius 

 Dovilė Normantaitė (Valiūnė), Aidas Perminas. Jaunesnio ir vyresnio amžiaus paauglių 
pykčio kontrolės ir agresyvaus elgesio skirtumai . Lietuvos psichologų kongresas „Quo 
vadis, psichologija? “, 2014 gegužės 9-10 d. Kaunas 

 Ernesta Petrauskienė, Dovilė Valiūnė (Normantaitė). Socialinio pedagogo ir psichologo 
bendradarbiavimas, dirbant su SUP mokiniais. Respublikinė mokslinė-praktinė 
konferencija Socialinės pedagiginės pagalbos pokyčiai, išūkiai ir galimybės. 2014 m. 
lapkičio 25 d. 

 Normantaitė (Valiūnė) D. (2013). Jaunesnių ir vyresnių 13-17 metų paauglių agresyvaus 
elgesio palyginimas po intervencijos, grįstos kognityvine – elgesio terapija. X-oji Jaunųjų 
mokslininkų psichologų konferencija „Psichologija sveikatai ir gerovei“, Vilnius 

 L. Gustainienė; D. Normantaitė (Valiūnė), G. Kuodytė. 2013 m. Lapkričio 14 d. skaitytas 
pranešimas "Elektroninės patyčios mokykloje: kaip ir kodėl skriaudžiame?" 
konferencijoje Psichologai mokiniams apie mokinius - 4. Kaunas 

 Perminas A., Normantaitė D. (Valiūnė). (2012). Jaunesnių ir vyresnių 13-17 metų 
paauglių vidinės darnos pokyčių palyginimas, taikant intervenciją, grįsta kognityvine-
elgesio terapija. IX Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija. Vilniaus universitetas: 
„Minties laisvė ir tyrimų ribotumai psichologijoje”. 

 Normantaitė D. (Valiūnė), Perminas A. (2012). Psichologinės intervencijos poveikis 
jaunesnių ir vyresnių 13-17 metų paauglių vidinei darnai. Kauno Jurgio Dobkevičiaus 
vidurinės mokyklos konferencija: „Pagalbos mokytojui sistema ir jos tobulinimo 
kryptys“. 

 Kriščiūnaitė T., Normantaitė D. (Valiūnė) (2012). Gyvenimo įgūdžių ugdymo svarba 4-5 
klasių mokiniams, sunkumai bei efektyvumo vertinimas. Naujai pradėjusių dirbti 
psichologių patirtis. Lietuvos psichologų kongresas: „Mokslas praktikai, praktika 
mokslui“, Klaipėda 

 Perminas A., Normantaitė D. (Valiūnė). (2012). 13-17 metų paauglių pykčio kontrolės 
pokyčiai, taikant intervenciją, grįsta kognityvine-elgesio terapija. Lietuvos psichologų 
kongresas: „Mokslas praktikai, praktika mokslui“. Klaipėda 

 Normantaitė D. (Valiūnė), Perminas A. (2011). "Psichologinės intervencijos mokykloje 
efektyvumas, mažinant 13-17 metų paauglių agresyvų elgesį". Vilniaus universiteto 
tarptautinė konferencija: „Psichologinė ir psichoterapinė pagalba vaikams: moksliniai 
tyrimai ir praktika“. Vilnius 

 Paukštė, V.; Normantaitė, D.(Valiūnė). Moters ir vyro santykio reklamoje poveikis vyro 
ir moters santykiams // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų 
mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 13-oji 
respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2010 m. gegužės 7 
d. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

 2016 m. kovo 15 d. 6 ak. val. Gabūs ir talentingi: Kaip atpažinti ir tinkamai ugdyti. 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

 2015 m. spalio 22-23 d.16 ak. val. Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės. KTU 
 2014 m. rugsėjis-gruodis 96 ak. val. Vaiko emocujų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo 

programa. Šeimos santykių institutas 
 2013 m. spalio 25-26 d. 20 val. Kognityvinė-elgesio terapija vaikams ir paaugliams. 

Sveikatos mosklų universitetas 



5 | Vardas Pavardė 

       

 2013 m. birželio 30 d. – liepos 11 d. 90 val. Feurstein instumental enrichment mediation. 
Feurstein institute, France 

 2013 m. sausio 14-16 d. 24 ak val. Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir 
plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme. Lietuvos mokinių neformaliojo 
ugdymo centras. 

 2012-2013 m. 65 ak. val. Dalyvavimas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programoje 
„Kūrybiško mokymosi programa įdiegiant „Kūrybinių partnerysčių“ modelį“. Ugdymo 
plėtotės centras 

 2012-2013 m. 50 val. Gabių mokinių atpažinimas: standartizuotų metodikų BIS-HP ir 
TCT-DP testų taikymas. Vilniaus universitetas. 

 2012 m. 120 val. „TOC for education“ metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos 
bendruomenėms per netradicines ugdymo formas. Vilniaus miesto ir apskrities 
verslininkų darbdavių konfederacija. 

 2012 m. lapkričio 17-18 d. 14 val. Kognityvinės ir elgesio terapijos naujovės: 
įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija, įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas. 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademija. 

 2012 m. rugsėjo 26-28 d. 20 val. Pozityvios tėvystės programa specialistams „Vietoj 
pliaukštelėjimų – kaip su meile ir pagarba apibrėžti vaikui ribas“. Paramos vaikams 
centras. 

 

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

 LMT parama akademinei išvyka į kasmetinę 45-ąjį tarptautinę kognityvinės-elgesio 
psichoterapijos kongresą (45th annual EABCT Congress), kuri vyko 2015 08 31 – 09 03, 
Jeruzalės mieste, Izraelyje  

 LMT doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus už 2013 m. 
 LMT doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus už 2014 m. 
 VDU aktyviausių doktorantų stipendija už 2014 m.  
 VDU aktyviausių doktorantų stipendija už 2015m. 

TARNYSTĖ VISUOMENEI 

 Lietuvos psichologų kongresas (LPK 2016) „Psichologija: mokslu grindžiama praktika 
žmogui ir visuomenei“. 2016 m. gegužės 6 – 7 d. Organizacinio komiteto narė.  

 Nuo 2015 m. savanoriavimas VDU, Psichologijos klinikoje. 
 2014-2015 m. VDU psichologų internetinio puslapio administravimas. 
 Nuo 2015 m. gegužės mėn. Lietuvos mokyklų psichologams vedami mokymai "Pykčio 

kontrolės intervencijų taikymas mokyklose” 
 2015 m. rugsėjo  18 d. pravesta paskaita mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ 2015. 
 2015 m. spalio 14 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre pristatytas 

pranešimas "Psichikos sveikatos dienos paminėjimas: mokslas ir praktika" 
 2015 m. balandis-rugsėjis KTU Vaižganto progimazijoje pravestas seminarų cikas 

pedagogams "Pedagoginių situacijų sprendimai mokykloje" 
 2014 m. Birželio 4 d. skaitytas pranešimas Kauno m. mokyklų psichologams "Grupinės 

pykčio kontroliavimo intervencijos, grįstos įsisąmoninimu bei kognityvine-elgesio 
terapija, taikymo galimybės mokyklose". 

 2014 m. Gruodžio 11 d. pravestas seminaras "Elgesio ir emocijų sutrikimai mokykloje" 
Raseinių raj. Psichologams 

 2014 m. birželio 9 d. vestas 3 val. seminaras mokiniams VDU organizuotame mokinių 
stovyklos renginyje. 

 Mokslo populiarinimo straipsnis: D. Normantaitė (Valiūnė). (2014, balandis). Kodėl 
vaikas agresyvus? Žurnalas „Mama ir tėtis“ 

 Mokslo populiarinimo straipsniai : Interviu su psichologijos absolvente A. Kerpaite ir 
interviu su psichologijos absolvente U. Dievaityte, staipsniai talpinami VDU SMF 
internetiniame puslapyje 

 


